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RESUMO

Esta pesquisa é de natureza teórica e tem por objetivo estudar a relação entre 
teoria e prática da gestão de Paulo Freire enquanto Secretário de Educação na 
administração de Luiza Erundina, no Município de São Paulo, no período de 
1989 a 1991. Parto da hipótese de que ele exerceu sua função de Secretário 
de Educação como um “intelectual orgânico”, na acepção de Antonio Gramsci,  
tendo  como  foco  buscar  compreender  como  os  organismos  de  gestão 
democrática  foram  implementados  e  com  qual  direcionamento  político  eles 
ocorreram,  na  medida  em  que  Paulo  Freire  defende  “uma  escola  pública 
popular”, cujo objetivo é a conscientização como instrumento de luta para a 
transformação social. Inicio pela análise dos estudos já realizados sobre essa 
experiência e dos numerosos documentos publicados, naquele período, pela 
Secretaria  Municipal  de  Educação,  com  especial  atenção  para  os  atos 
administrativos  de Paulo Freire.  Complemento essa documentação histórica 
com  entrevistas  com  educadores  que  fizeram  parte  da  equipe  central  do 
Gabinete de Paulo Freire. Outra fonte analisada são os principais despachos 
publicados em  Diário  Oficial  do  Município  de São Paulo.  Eles  traduzem as 
políticas  implementadas  no  campo administrativo-pedagógico,  as  alterações 
introduzidas  no  currículo,  na  prática  docente,  na  produção  de  material 
pedagógico  e  na  gestão  escolar.  Foram  destacadas  as  quatro  grandes 
prioridades  da  gestão  de  Paulo  Freire:  democratização  da  gestão, 
democratização  do  acesso,  nova  qualidade  do  ensino  e  Movimento  de 
Alfabetização  de  Jovens  e  Adultos.  Paulo  Freire,  ao  assumir  a  Secretaria 
Municipal de Educação, afirmou que estava enfrentando “um desafio que não 
poderia  recusar”.  Ele  definiu  as  suas  prioridades  em  conformidade  com  a 
política do município que era “governar com a participação do povo” e entendia 
a gestão pública como um processo pedagógico.  A gestão de Paulo Freire 
repercutiu  em  outros  municípios  que  implementaram  políticas  semelhantes. 
Concluo sustentando que Paulo Freire exerceu o cargo de Secretário Municipal 
de Educação como intelectual orgânico, instituindo uma nova cultura político-
pedagógica  na  rede  municipal  de  ensino  de  São  Paulo,  fundamentada  na 
gestão democrática e na participação popular.

Palavras-chave:  Paulo  Freire,  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São 
Paulo,  gestão  democrática,  intelectual  orgânico,  currículo,  avaliação, 
participação popular.



ABSTRACT

This is a theoretical research whose goal is to study the relation between theory 
and  practice  in  Paulo  Freire's  mandate  as  Education  Secretary  in  Luiza 
Erundina's Administration of the City of São Paulo, from 1989 to 1991. I base 
this research on the hypothesis that he has occupied his post  of Education 
Secretary as an “organic intellectual”, in Antonio Gramsci's sense, focusing on 
understanding how the democratic management organisms were implemented 
and with which political purposes they occurred, to the extent that Paulo Freire 
defends  “a  popular  public  school”  whose  goal  is  conscientization  as  an 
instrument  in  the  struggle  for  social  transformation.  I  start  by analyzing  the 
studies  that  have  already  been  made  on  that  experience  and  numerous 
documents published, in that  period,  by the City's  Education Secretary,  with 
special  attention  to  Paulo  Freire's  administrative  acts.  I  complement  this 
historical documentation by interviewing educators that were part of the central 
staff  of  Paulo  Freire's  cabinet.  Another  analyzed  source  were  the  main 
dispatches published at the  City of São Paulo's Public Journal. They express 
the policies implement in the administrative-pedagogic field, the changes in the 
course  contents,  in  teaching  practices,  in  the  production  of  pedagogical 
materials and in school management. Paulo Freire's four great priorities were 
highlighted:  management  democratization,  access  democratization,  new 
education  quality  and  the  Movement  of  Adult  Alphabetization.  Paulo  Freire, 
when  taking  over  the  City's  Education  Secretary,  said  he  was  facing  “a 
challenge he could  not  decline”.  He set  his  priorities  according to  the city's 
policy  to  “govern  with  the  people's  participation”  and  understood  public 
management as a pedagogical process. Paulo Freire's mandate had an impact 
on other cities that implemented similar policies. I conclude by sustaining that 
Paulo  Freire  has  occupied  the  post  of  Education  Secretary  as  an  organic 
intellectual,  instituting  a  new  politic-pedagogical  culture  in  São  Paulo's 
municipal education network, founded on democratic management and popular 
participation.

Keywords:  Paulo Freire, City Education Secretary of São Paulo, democratic 
management,  organic  intellectual,  course  content,  evaluation,  popular 
participation.
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INTRODUÇÃO

Um desafio que não poderia recusar 

Paulo  Freire  já  foi  muito  estudado,  seja  no  campo da  sua  teoria  do 

conhecimento, seja em relação a seu método, sua filosofia educacional e suas 

propostas  curriculares.  Há  muitos  estudos  e  pesquisas  relacionadas  com 

questões pedagógicas sobre Paulo Freire. Meu objetivo é olhar Paulo Freire 

sob o ângulo do gestor público. Há poucas referências que fazem menção a 

esse tema. No entanto, Paulo Freire teve diversas experiências nesse campo. 

Foi assessor de ministros de educação, antes do exílio e durante o exílio. 

Por  um  curto  período  de  tempo,  coordenou  o  Plano  Nacional  de 

Educação, na gestão de Paulo de Tarso C. Santos, Ministro da Educação de 

João  Goulart,  na  década  de  1960.  Durante  o  exílio,  nos  anos  setenta,  foi  

assessor do Ministro de Educação de Guiné Bissau, Mário Cabral, e de outros 

ministros de países africanos recém-independentes. Mas, foi só retornando do 

exílio,  na  década  de  1980,  que  ele  teve  a  oportunidade  de  assumir  uma 

Secretaria de Educação do porte de um Ministério. 

Nesta  dissertação,  pretendo  estudar  o  educador  Paulo  Freire  como 

administrador  público,  tomando  por  base  a  sua  gestão  como  Secretário 

Municipal de Educação de São Paulo, na administração de Luiza Erundina, no 

período  de  1989  a  1991,  buscando  apontar  que  medidas  ele  tomou  para 

concretizar seu ideal de uma educação transformadora. 

Parto  da  hipótese  de  que  ele  exerceu  sua  função  de  Secretário  de 

Educação  como um “intelectual  orgânico”,  na  acepção de  Antonio  Gramsci 

(1891-1937). Segundo Gramsci (1989), o intelectual orgânico é aquele que está 

ligado a uma classe social, seja ela “dominante” ou “subalterna”. O intelectual 

orgânico ligado às classes populares – que ele chama de “intelectual orgânico 

do proletariado”  –  é aquele que sistematiza e reorganiza os elementos das 

lutas populares de forma “unitária e coerente”, contribuindo para a hegemonia 

do  pensamento  das  classes  populares.  De  acordo  com  Maria-Antonietta 



Macciochi (1980, p. 188), Gramsci define o intelectual como o “representante 

da  hegemonia”,  aquele  que  estabelece  o  consenso  entre  massa  e  grupo 

dirigente, aproximando o intelectual das classes populares.

De acordo com Macciochi (1980), para Gramsci, cada grupo social cria 

para si uma camada de intelectuais que lhe garante a hegemonia. Ele aponta a 

existência  de  “intelectuais  tradicionais”,  que,  ao  contrário  do  intelectual 

orgânico,  ficam  afastados  da  ação  histórica  real,  assumindo  a  posição  de 

“agente  da  hegemonia”.  Para  Gramsci,  segundo  Macciochi,  o  intelectual 

orgânico

[...] parte da visão de mundo das massas, libertando-a de todos 
os seus entraves, conferindo-lhe uma certa homogeneidade e 
uma certa coerência, para elaborar, com a massa, uma clara e 
precisa consciência de si mesma e de seu dever: o ponto de 
partida  deve  ser  sempre  o  senso  comum  que  é  a  filosofia 
espontânea das massas e que deve tornar-se ideologicamente 
homogênea. (1980, p. 194).

Paulo  Freire  foi  um  leitor  de  Gramsci,  o  qual  contribuiu  para  a 

elaboração  do  seu  pensamento.  Tanto  um quanto  outro  consideram que  a 

participação dos intelectuais é essencial  na formação e na emancipação do 

povo. Peter Mayo (2004),  um grande estudioso da relação entre Gramsci e 

Freire, em seu livro Gramsci, Freire e a Educação de Adultos, relata que, num 

debate, no Instituto de Educação da Universidade de Londres, em 1993, Freire 

revelou que descobriu Gramsci em 1968. Nessa época ele estava exilado no 

Chile. Foi quando a educadora chilena Marcela Gajardo lhe apresentou o livro 

de Gramsci Literatura e Vida Nacional. Assim relata Paulo Freire:

Só li  Gramsci quando estava no exílio.  Com essa leitura, eu 
descobri  que  havia  sido  influenciado  enormemente  por  ele 
muito antes de tê-lo lido. É fantástico quando descobrimos que 
fomos influenciados pelo pensamento de alguém sem nunca 
termos sido  apresentados  à  sua produção  intelectual.  (apud 
MAYO, 2004, p. 14).

Ao ter acesso à biblioteca de Paulo Freire1, na tentativa de realizar uma 

espécie de “arqueologia” da formação do seu pensamento, pude selecionar os 

1  A biblioteca pessoal de Paulo Freire foi doada pela família ao Centro de Referência Paulo 
Freire (IPF/SP), local onde realizei essa consulta.



livros de Gramsci lidos por ele e verificar quais eram os trechos apontados e 

destacados por ele nos livros,  o que dá sustentação à afirmação de que o 

pensamento  de  Gramsci  influenciou  sua  produção  teórica  e  sua  prática, 

refletindo-se nas suas ações durante sua passagem pela Secretaria Municipal 

de Educação da cidade de São Paulo (SME-SP), de 1989 a 1991.

Tanto Paulo Freire quanto Gramsci criticam a separação entre teoria e 

prática,  a  dicotomização  entre  saber  popular  e  saber  científico.  Eles 

estabelecem uma interação dialética entre estes dois tipos do conhecimento, 

resultantes das experiências sociais e culturais.  Gramsci  identifica no senso 

comum o “bom senso”, o qual, segundo ele, merece 

[...]  ser  desenvolvido  e  transformado  em  algo  unitário  e 
coerente.  Tornam-se evidentes,  assim, as razões que fazem 
impossível a separação entre a chamada filosofia “científica” e 
a  filosofia  “vulgar”  e  popular,  que  é  apenas  um  conjunto 
desagregado de idéias e de opiniões. (GRAMSCI, 1978, p. 16).

Essas  mesmas  posições  de  Gramsci,  com  outras  palavras,  são 

encontradas também na obra de Paulo Freire:

Não  há  para  mim,  na  diferença  e  na  “distância”  entre  a 
ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência 
feito  e  o  que  resulta  dos  procedimentos  metodicamente 
rigorosos,  uma ruptura,  mas uma superação.  A superação e 
não a  ruptura se dá na medida em que a curiosidade,  pelo 
contrário,  continuando  a  ser  curiosidade,  se  criticiza.  Ao 
criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade 
epistemológica,  metodicamente  “rigorizando-se”  na  sua 
aproximação  ao  objeto,  conota  seus  achados  de  maior 
exatidão. 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, 2001b, p. 34-35).

A orientação de Paulo Freire, enquanto dirigente da SME-SP, era a de 

resgatar a identidade cultural dos educandos, assegurar as condições para a 

apropriação  e  criação  do  conhecimento  de  maneira  crítica,  promovendo  a 

compreensão  e  transformação  da  realidade  social.  Como  veremos,  isso 



aparece de forma mais explícita no Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA-SP), uma das prioridades da sua gestão. 

Paulo  Freire  valorizava  tanto  o  saber  universitário  quanto  o  saber 

popular.  Uma  demonstração  disso  está  no  processo  que  empreendeu  de 

reorientação  curricular.  Além de  contar  com especialistas  em educação  da 

Universidade  de  São  Paulo  (USP),  Universidade  Estadual  de  Campinas 

(Unicamp)  e  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo  (PUC-SP),  o 

Departamento  de Orientação Técnica  da Secretaria  Municipal  de  Educação 

consultou pais, alunos e professores da rede. Os professores, logo no início de 

sua gestão, 

[...]  receberam  um  documento  em  que  o  Secretário  Paulo 
Freire reapresenta suas metas de administração, em torno da 
noção de “escola democrática”, e um questionário em que os 
professores são convidados a relatar suas práticas em sala de 
aula,  críticas  e  sugestões  para  melhoria  do  ensino. 
(SECRETARIA, 1989).

A não-dissociação entre saber popular e saber científico, entre teoria e 

prática, foi uma orientação fundamental da política educacional de Paulo Freire. 

Como  veremos,  nas  principais  políticas  implementadas  havia  uma  forte 

preocupação  em  fazer  da  escola  um  espaço  de  transformação.  Contudo, 

valorizar o senso comum não significa permanecer nele. Ao consultar os pais, 

os alunos e a comunidade, Paulo Freire não queria simplesmente reconhecer o 

senso comum como verdade absoluta. Como diz Macciochi,

[...]  a filosofia da práxis não tende a manter os “simples” em 
sua filosofia primitiva do senso comum, mas, ao contrário,  a 
levá-los a uma concepção superior  da vida.  Se ela afirma a 
exigência de um contato entre os intelectuais e os “simples”, 
não  é  para  limitar  a  atividade  científica  e  para  manter  uma 
unidade no baixo nível das massas, mas antes para construir 
um bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um 
progresso  intelectual  de  massas  e  não  apenas  de  alguns 
grupos restritos de intelectuais. (MACCIOCHI, 1980, p. 20).

Para  realizar  este  estudo,  muito  me  motivou  saber  quais  foram  os 

avanços e as dificuldades encontradas por Paulo Freire, como gestor público, 

na  concretização  de  seus  sonhos.  Mesmo,  previamente,  tendo  uma  visão 

positiva  da sua gestão,  procurei  não me deixar  influenciar  por  ela.  Isso  se 



justifica  porque  estudar  a  relação  entre  teoria  e  prática  de  um  filósofo  da 

educação possuidor de uma forte marca carismática, com uma obra muito mais 

preocupada  em transformar  o  mundo  do que  se  enquadrar  dentro  de  uma 

rígida estrutura acadêmica ou administrativa, poderia me levar a uma aderência 

ou cumplicidade com ele.

Há ainda que se considerar o quanto sua obra é “mais citada do que 

lida”,  conforme  declaração  do  professor  Moacir  Gadotti  em  suas  aulas  na 

Universidade de São Paulo. Este “status” atribuído à obra de Paulo Freire é 

revelador de algo maior. Revela, por um lado, que sua obra foi muito difundida, 

por outro, revela um mito construído de sua produção. Mito este rejeitado tanto 

por aqueles que descobrem o valor filosófico de sua obra quanto por aqueles 

que  o  desaprovam,  alegando  que  ela  não  apresenta  o  rigor  acadêmico 

necessário.

Minha motivação para este estudo vinha desde o ano 2000, quando tive 

uma experiência de participação num programa do governo municipal de São 

Paulo. Uma década depois da experiência de Paulo Freire como Secretário de 

Educação, novamente uma administração se preocupou com a democratização 

da educação e a participação popular. 

Durante  o  governo  de  Marta  Suplicy  (2000-2004)  na  cidade  de  São 

Paulo,  participei  de  um  projeto  elaborado  pela  SME-SP,  que  visava  à 

participação  dos  alunos  nas  questões  do  cotidiano  escolar  e  da  cidade. 

Enquanto  educadora,  vivia  os  avanços  e  conflitos  gerados  pelo  estímulo  à 

participação dos alunos e, naquele período, já havia acumulado leituras sobre e 

de Paulo Freire. Consequentemente, já me encontrava profundamente tocada 

pelos seus pressupostos teóricos e filosóficos. 

Enquanto trabalhava com os alunos, eu refletia sobre questões como: as 

dificuldades de garantir junto à equipe escolar o espaço e o direito de voz das 

crianças e adolescentes, as resistências por parte da direção, coordenação e 

professores em reconhecerem a participação política dos alunos. Muitas vezes, 

ao se levantar a questão da participação dos alunos nos processos decisórios, 

diretores e professores apontavam que os alunos são chamados a participar 

quando há organização de festas,  mutirões de limpezas e  campeonatos.  A 

participação era limitada a esses atos. Os alunos não eram incentivados a se 



envolver com as decisões políticas do quotidiano escolar. Participar era visto 

apenas como uma ação para dentro da escola. 

Ao buscar respaldo teórico em Paulo Freire para essas questões, fui  

percebendo o quanto elas não eram novidades, o quanto elas já foram objeto 

de reflexão de muitos educadores, inclusive do próprio professor Paulo Freire 

quando Secretário de Educação. Essa percepção aguçou ainda mais a minha 

curiosidade e interesse em conhecer melhor a experiência do educador Paulo 

Freire. 

Apesar de centrar, nesta dissertação, o estudo da prática do educador 

Paulo Freire, realizada na SME-SP, eu não posso negar que há duas obras 

suas  que,  de  alguma  forma,  direcionaram  a  minha  investigação  teórica.  A 

primeira foi o livro Pedagogia do oprimido e todo significado trazido por ele, que 

aqui pode ser resumido na dedicatória do livro – “Aos esfarrapados do mundo  

e aos que neles se descobrem e,  assim descobrindo-se,  com eles sofrem,  

mas, sobretudo, com eles lutam”2 – e que, portanto, nos desafia a analisar o 

quanto uma equipe de governo, que possivelmente não estava na condição de 

esfarrapado do mundo, tinha o sonho de, junto com eles, lutar. 

A segunda obra de referência foi Pedagogia da autonomia, escrita após 

a  experiência  na  Secretaria  e  que,  fundamentalmente,  trabalha  a  principal 

questão levantada por Paulo Freire: a da autonomia da escola e do trabalho do 

professor. Neste trabalho, irei avaliar o quanto ela foi de fato concretizada.

Cabe registrar que este estudo é de natureza teórica e documental e tem 

por objetivo investigar como Paulo Freire colocou em prática suas idéias, desde 

o momento em que aceitou o desafio de ser Secretário de Educação de uma 

das maiores cidades do mundo. Ao ser questionado sobre as razões que o 

levaram  a  aceitar  o  convite,  Paulo  Freire  afirma  que,  caso  não  aceitasse, 

poderia ser lembrado apenas 

[...] como um homem que propôs mudanças nos métodos de 
alfabetização, mas que não aceitou a grande oportunidade de 
colocar  suas  idéias  em  prática  [...].  É  um  desafio  que  não 
poderia recusar. (FREIRE, 1988).

2  A dedicatória de Pedagogia do oprimido ilustra, certamente, o quanto Paulo Freire era um 
intelectual  que estava ligado às classes populares de forma orgânica. O “sofrer” e “lutar” 
juntos é a maior expressão dessa ligação e do compromisso ético de transformação social, 
de elevação das classes populares à hegemonia.



No momento em que aprofundava meus estudos sobre a experiência de 

Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação, li  o depoimento 

citado,  e  pensei  em  tomá-lo  também  como  desafio  para  mim,  buscando 

explicitar esta sua preocupação de colocar em prática suas teorias e métodos, 

e  verificar  até  que  ponto  ele  teve  êxito,  como  administrador  público,  na 

implementação  de  suas  idéias,  principalmente  na  implementação  de  uma 

escola mais autônoma.

Para  este  fim,  tive  inicialmente  que  realizar  um  levantamento  da 

literatura existente sobre a gestão de Paulo Freire, incluindo seus despachos e 

atos administrativos como Secretário, objetivando abranger tanto os aspectos 

político-pedagógicos  quanto  os  aspectos  técnico-administrativos. 

Imprescindível  foi  a  leitura  crítica  da  obra  de  Paulo  Freire,  com  um  olhar 

direcionado para a compreensão do  papel do Estado diante da educação e, 

particularmente, no que se refere à gestão escolar, visto que a concepção de 

gestão escolar tem repercussão na proposta curricular, na formação docente, 

na prática pedagógica e na qualidade do ensino.

Foi com uma concepção da gestão pública, radicalmente democrática, 

defendida por Freire e por toda a sua equipe, que foram definidos os eixos da 

política educacional no que se refere à melhoria da qualidade da educação, por 

meio de mudanças curriculares, introdução de novos métodos de avaliação3, 

melhorias  salariais  e  de  carreira,  implementação  do  Projeto  Interdisciplinar, 

democratização da gestão das escolas municipais com a participação popular e 

a  implementação  dos  conselhos  de  escolas,  construção  de  uma  nova 

qualidade  do  ensino,  criação  do  Movimento  de  Alfabetização  de  Jovens  e 

Adultos (MOVA) e, por último, a democratização do acesso através não só da 

reforma da estrutura existente, como também da construção de novas escolas. 

A  aproximação  com  o  tema  desta  dissertação  me  conduziu  à 

necessidade de fazer  várias  entrevistas com pessoas que fizeram parte  da 

equipe de Paulo Freire na sua administração. 

3  Foram  diversos  os  caminhos  utilizados  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  na 
perspectiva  de  construir  coletivamente  o  processo  de  avaliação,  como,  por  exemplo, 
instruções  publicadas  no  Diário  Oficial  do  Município  de  São  Paulo sobre  seminários  e 
encontros de formação continuada. No dia 8 de junho de 1989, saiu um comunicado à Rede 
Municipal com orientações sobre a importância de se considerar a avaliação enquanto um 
processo  contínuo.  Esse  comunicado  trazia  informações  complementares  ao  Regimento 
Comum das Escolas Municipais, resultante das sugestões apontadas no Seminário Interno, 
realizado em março de 1989, sobre o Regimento Comum.



Ao estudar o cotidiano de uma administração pública não se fica naquele 

cotidiano. Esse cotidiano mediatizado nos remete a uma política pública mais 

ampla, que, neste caso, se refere a uma teoria e a uma prática da educação 

ligada a um partido político. Paulo Freire deixou claro que não aceitaria ser 

Secretário se o convite partisse de outro partido.

Apoiei-me  em  diversos  estudos  teóricos  que  buscam  discutir  os 

fundamentos e os pressupostos político-pedagógicos de Freire, demonstrando 

que sua obra é conseqüência de uma certa visão de mundo em transformação, 

na qual a teoria é um instrumento indispensável para compreender e intervir na 

prática social.

Como já mencionei,  o ponto de partida teórico desta dissertação é o 

conceito de “intelectual orgânico”, tal como se encontra nas obras de Gramsci 

Concepção dialética da história (1978),  Os intelectuais  e a Organização da  

Cultura (1989)  e nos principais  estudiosos,  particularmente,  Maria  Antonieta 

Macciochi  (1980).  Consultei  também  livros  e  artigos  que  relacionam  o 

pensamento de Gramsci e de Paulo Freire.

A obra de Paulo Freire é caracterizada pelo forte teor autobiográfico, por 

isso a consulta  de seus livros,  dentre  eles  A educação na cidade (2001a), 

Pedagogia  da autonomia:  saberes necessários  à  prática  educativa (2001b), 

Pedagogia  do  oprimido (2005),  Política  e  educação:  ensaios (2001c), 

Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido (2006), 

foi fundamental para conhecer os detalhes de sua experiência na Secretaria 

Municipal de Educação. Seus escritos é o resultado de uma intensa relação 

entre pesquisa teórica e práticas educativas, entre estudo, experiência vivida, 

trabalho e política. Mesmo os livros que foram escritos antes de sua vivência 

como Secretário da Educação são importantes porque subsidiaram a prática de 

Paulo Freire e de sua equipe frente à Secretaria Municipal de Educação.

Foi  fundamental  também  a  leitura  de  livros4 sobre  Paulo  Freire, 

principalmente os que se referem à sua gestão na Secretaria  Municipal  de 

Educação,  objetivando,  assim,  subsidiar  a  análise  qualitativa  das  suas 

concepções filosóficas e de sua prática. Entre eles, destacamos: Organização 

escolar e a democracia radical: Paulo Freire e a governação democrática da  

4  Os livros citados foram priorizados. No entanto, ao longo do processo de pesquisa pude 
entrar em contato com diversos artigos e pesquisas, como os da Cátedra Paulo Freire da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.



escola pública, de Licínio Lima (2000);  Educação e democracia: a práxis de  

Paulo Freire em São Paulo, de Carlos Alberto Torres, Maria Del Pilar O’Cadiz e 

Pia  Lindquist  Wong (2002);  e  a  tese de doutorado de Rubens Barbosa de 

Camargo (1997), intitulada Gestão democrática e nova qualidade de ensino: O  

Conselho de Escola e o Projeto da Interdisciplinaridade nas Escolas Municipais  

da Cidade de São Paulo (1989-1992).

As obras aqui estudadas refletem não só a capacidade de gestão de 

Paulo Freire, como também as principais transformações que ele realizou no 

organograma, no currículo, nas relações interpessoais da comunidade escolar, 

no  cotidiano  administrativo-pedagógico  da  escola,  e  nas  relações  entre  os 

Núcleos de Ação Educativa e as escolas da SME-SP.

Um  aspecto  importante  deste  estudo,  ressaltado  pelos  autores  que 

avaliaram a gestão de Paulo Freire, refere-se ao fato de ele não ter somente 

analisado teoricamente a conjuntura da educação brasileira, mas em não ter 

hesitado  em  responder,  positivamente,  ao  convite  da  administração  petista 

para assumir a Secretaria Municipal de Educação. O que demonstrou ser ele 

mais do que um filósofo da educação. Ele era coerente com sua teoria, que 

defendia a educação como ato político. 

Quando  assumiu  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Paulo  Freire 

deparou-se  com  um  contexto  educacional  degradado.  Não  que  em  algum 

momento de sua prática de educador estivesse alheio a essas informações. 

Mas, por estar agora no governo, cabia a ele e a sua equipe transformar esse 

quadro repleto de desafios, dentre eles o de uma realidade orçamentária que 

era insuficiente para os investimentos que a educação municipal defendida por 

ele requisitava. 

Antes de assumir o cargo, Paulo Freire encarregou Mário Sérgio Cortella 

e  Lisete Arelaro para que acompanhassem a transição do governo anterior 

para a nova gestão. Eles foram diversas vezes à sede da Secretaria Municipal  

de  Educação  conversar  com  a  equipe  de  governo,  verificar  as  principais 

informações  da  organização  das  escolas,  consultar  os  documentos  de 

referência da gestão que se encerrava. Segundo Cortella, o resultado desse 

acompanhamento foi  revelador  sobre a realidade da administração anterior. 

Como ele afirma,



[...] foi aí que percebemos que não havia absolutamente nada. 
Para se ter uma idéia, nós assumimos em janeiro sem se ter 
clareza do número de escolas, porque os dados não batiam. 
Para  saber  mesmo,  Paulo  Freire  solicitou  que fizéssemos  a 
contagem  física  das  escolas,  contando  uma  a  uma. 
(CORTELLA, 2008).

Para  Cortella,  a  postura  de  Paulo  Freire  como  gestor,  revelava  seu 

compromisso com a construção da Escola Pública Popular. Paulo Freire era 

extremamente descentralizador. Mas descentralizar não significava transferir a 

responsabilidade.  Ele  transferia  o  planejamento  e  a  execução,  mas  a 

responsabilidade  jamais.  Ele  tinha  experiência  como  gestor.  “Quando  me 

perguntam como ele era como chefe”, diz Cortella, 

[...]  eu digo que ele era um chefe implacável e amoroso. Ele 
não admitia negligência, desatenção e descuido. Mas admitia e 
assimilava o erro. Ele compreendia, escrevia e debatia que o 
erro faz parte do processo de construção do inédito viável. Mas 
que  a  gente  não  podia  duas  coisas:  negligência  e 
desesperança.  Essas  eram marcas muito  fortes  nele,  e  sua 
equipe  foi  montada  com  essas  características.  (CORTELLA, 
2008).

Esta  dissertação  de  mestrado  aponta  os  avanços  educacionais 

promovidos por  um educador  que provocou,  em muitos,  uma revolução,  ao 

apresentar  um  novo  paradigma,  o  da  Pedagogia  do  Oprimido,  seguido  do 

paradigma da Pedagogia da esperança, e que, ao assumir um cargo político, 

vivencia  o contexto  dialético entre  seus sonhos e suas possibilidades.  Esta 

afirmação pode ser  exemplificada com um depoimento  de Paulo  Freire  em 

Pedagogia da Luta, de Carlos Alberto Torres (1997). Ao ser questionado sobre 

os desafios de ser Secretário Municipal de Educação, Freire responde:

Se me perguntasse “você está tentando colocar em prática os 
conceitos descritos em seu livro?” é claro que estou, mas de 
forma a acompanhar os dias de hoje.  Uma coisa é escrever 
conceitos num livro, mas personificá-los na prática é outra. A 
situação  tem-se  mostrado  extremamente  desafiadora,  mas 
continua  a  me  proporcionar  uma  sensação  de  prazer  e 
realização.  Não é por  acaso que estou batalhando  para dar 
pelo  menos  uma  contribuição  mínima  na  linha  radical  da 
pedagogia da libertação. (TORRES, 1997, p. 48).



Para  compreendermos  melhor  o  legado  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação recebido por Paulo Freire, faz-se necessária uma recuperação de 

alguns  dados  históricos.  Com  base  no  estudo  de  Camargo,  Gestão 

democrática e nova qualidade de ensino: o Conselho de Escola e o Projeto da  

Interdisciplinaridade nas Escolas Municipais da Cidade de São Paulo (1989-

1992), alguns dados nos dão pistas de quais eram as orientações políticas e 

educacionais da Secretaria  Municipal  de Educação na gestão anterior  à  de 

Paulo Freire. 

Entre 1986 e 1988, Jânio da Silva Quadros foi prefeito de São Paulo, 

sendo Paulo Zingg seu Secretário Municipal de Educação. Segundo Camargo 

(1997),  a  Secretaria  Municipal  de Educação passa a ter  como foco de sua 

diretriz a hierarquia na administração central e nas unidades escolares. 

Dentre  os  exemplos  que marcaram o enrijecimento  da administração 

janista, aponto a revogação do Regimento Comum, elaborado na gestão de 

Mário Covas, retomando o de 1982. Com o Regimento feito na administração 

de Covas permitia-se um redimensionamento do poder  nas escolas,  já  que 

dava ao Conselho de Escola um caráter deliberativo. Consequentemente, com 

a sua revogação, o diretor voltava a ser a figura central  da escola, pois no 

Regimento de 1982 não havia esse caráter deliberativo do Conselho de Escola. 

Do ponto de vista administrativo, o governo mudou o cargo de orientador 

pedagógico para o de supervisor. Apreendeu alguns livros das salas de leitura 

das unidades escolares, alegando serem eles subversivos. Realizou concursos 

de  ingresso  para  diretores  e  para  professores,  desconsiderando  os 

concursados da administração anterior. E lançou punições e demissões aos 

grevistas de 1987.

Atos  como  o  recolhimento  da  Proposta  Curricular  elaborada  na 

administração anterior  e  o retorno de práticas de Educação Moral  e  Cívica 

(hasteamento  diário  da  Bandeira  Nacional  e  execução  semanal  do  Hino 

Nacional nas unidades escolares) são também expressão desse enrijecimento 

na gestão como um todo.

O que ficou mais marcante da administração janista foi uma organização 

escolar antagônica e resistente à autonomia e ao trabalho coletivo. As políticas 

educacionais  até  então  desenvolvidas  e  reforçadas  pela  gestão  de  Jânio 



Quadros  caracterizavam-se  pela  exclusão  e  seletividade  social,  pedindo, 

assim, uma transformação urgente.

Mesmo  diante  do  quadro  apontado,  ninguém nega  a  importância  da 

educação. Aqueles que vivem numa cidade tão marcada pela desigualdade 

social,  como  é  o  caso  da  cidade  de  São  Paulo,  também  não  negam  as 

condições precárias da educação pública, conseqüência do descaso histórico 

da política  conservadora,  enquanto  no  poder  na  cidade de  São  Paulo,  em 

relação  à  educação.  Não  é  possível  dissociar  o  acesso  à  educação  do 

exercício da cidadania. 

Se,  por  um  lado,  metodologicamente,  delimitamos  nosso  estudo  à 

experiência da Secretaria Municipal de Educação, por outro lado, este estudo 

revela  as diferenças entre um governo conservador  e um governo popular, 

entre  um  governo  de  direita  e  um  de  esquerda na  definição  das  políticas 

públicas e das políticas educacionais.  Como diz Anthony Giddens (1996, p. 

284), em seu livro  Para Além da Esquerda e da Direita,  a direita neoliberal 

defende  o  domínio  dos  mercados,  enquanto  a  esquerda  “[...]  apóia  maior 

previdência e provisão públicas [...] no todo, a direita aceita melhor a existência 

de  desigualdades  do  que  a  esquerda,  e  está  mais  propensa  a  apoiar  os 

poderosos do que os desprovidos de poder [...]”. 

Paul Singer, ao falar sobre as diferenças entre um governo de direita e 

esquerda, analisa:

A direita em geral é a representante política do capital e tende, 
quando no governo, a promover exclusivamente os interesses 
da  classe  capitalista.  Mas,  se  a  acumulação  é  de  fato 
necessária  para  que  haja  crescimento,  o  predomínio  do 
interesse  e  da  ideologia  de  classe  capitalista  leva  ao 
enfraquecimento  do  Estado  nacional,  do  erário  público,  da 
previdência social e dos serviços sociais. (1996, p. 13).

Para um governo de esquerda, e no caso específico o governo de Luiza 

Erundina, a prioridade era governar para e com participação popular.

Freire  tornou-se  mundialmente  conhecido  por  sua  extraordinária 

experiência de alfabetização, por ter sido capaz de relacionar sua teoria de 

educação de jovens e de adultos com sua prática transformadora. É relevante 

procurar compreender como esse educador de renome internacional conseguiu 



enfrentar o desafio da administração pública e conhecer melhor os avanços 

práticos empreendidos.

Moacir  Gadotti  e  Carlos  Alberto  Torres,  ao  prefaciarem  o  livro  A 

educação  na  cidade,  de  Paulo  Freire,  obra  que  procura  traçar  o  trabalho 

realizado  na  Secretaria  Municipal  de  Educação,  por  meio  de  entrevistas 

concedidas nos primeiros meses da gestão Freire, avaliam que 

Como Secretário de Educação, Paulo Freire não passou tanto 
tempo  refletindo  teoricamente  sobre  o  poder  ou  teorizando 
sobre a politicidade da educação, mas exercendo o poder – se 
bem que delimitado ou fragmentado – mas poder  educativo, 
enfim. Uma nova etapa de Freire como tomador de decisões no 
Brasil,  do mesmo modo que havia sido há vinte e seis anos 
antes  como  coordenador  da  Comissão  de  Cultura  Popular. 
(FREIRE, 2001a, p. 13).

É nesse  sentido  que  situar  o  contexto  histórico  da  cidade  que  seria 

administrada, em especial a realidade das escolas que Paulo Freire passaria a 

administrar, nos ajuda a compreender quais foram as prioridades dele e de sua 

equipe  durante  sua  gestão.  O  jornal  O Estado  de  S.  Paulo,  ao  tomar 

conhecimento do nome de Freire para a Secretaria de Educação, apontou os 

seguintes dados:

A maioria das 750 escolas municipais existentes na cidade de 
São  Paulo  está  em  péssimas  condições  de  funcionamento. 
Segundo avaliação de Cláudio Gomes Fonseca, presidente da 
Associação  dos  Professores  Especialistas  em  Educação  do 
Ensino  Municipal  (APEEM),  muitas  delas  não  têm carteiras, 
cadeiras  ou  mesas  para  professores,  e  funcionam  com 
quadros-negros  deteriorados.  Faltam  também  funcionários, 
desde merendeiras e pessoal de limpeza até secretárias. Este 
é  o  cenário  que espera  o  secretário  Paulo  Freire.  (FREIRE, 
1988).

A matéria indicava que a administração que Freire assumiria era muito 

desafiadora. A realidade física das salas de aulas, as condições salariais dos 

professores e, finalmente, a gestão empreendida nas escolas estavam distante 

do desejado por Paulo Freire. No entanto, ele sempre foi contra a ideologia 

fatalista e jamais propôs esperança vã; ao contrário, reflete em sua obra que 

não somos seres determinados e que a realidade histórica é problemática e 



não  determinista.  É  por  isso  que  ele,  enquanto  Secretário  de  Educação, 

afirmava que:

Pretendemos na verdade mudar a “cara” de nossa escola. Não 
pensamos que somos os únicos ou os mais competentes, mas 
sabemos  que  somos  capazes  e  que  temos  decisão  política 
para fazê-lo. Sonhamos com uma escola pública capaz, que se 
vá constituindo aos poucos num espaço de criatividade. Uma 
escola  democrática  em  que  se  pratique  uma  pedagogia  da 
pergunta, em que se ensine e se aprenda com seriedade, mas 
em que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, 
ao  se  ensinarem  necessariamente  os  conteúdos,  se  ensine 
também a pensar certo. (FREIRE, 2001a, p. 24).

Em outro  momento,  ele  se  refere  às  dificuldades  encontradas  como 

resultado  de  um  processo  histórico  de  atraso  educacional,  reafirmando  a 

importância de se considerar o contexto para se produzir mudanças, tal como 

nos afirma em sua obra A educação na cidade.

Não me parece possível a nenhum educador ou educadora que 
assuma a responsabilidade de coordenar os trabalhos de uma 
Secretaria de Educação, não importa de que cidade ou Estado, 
escapar  ao  desafio  dos  déficits  que  a  educação  brasileira 
experimenta. De um lado, o quantitativo; do outro, o qualitativo. 
A insuficiência de escolas para atender à procura de crianças 
em idade escolar, que ficam fora delas, ou a inadequacidade 
do  currículo  entendido  o  conceito  no  máximo  de  sua 
abrangência. (FREIRE, 2001a, p. 21).

Como dissemos, a administração de Freire atuou tendo como eixo de 

ação  quatro  prioridades,  que  foram:  democratização  do  acesso  à  escola, 

gestão democrática do ensino, melhoria da qualidade da educação e educação 

de jovens e de adultos. E foi com satisfação que ele recebeu, depois de pouco 

mais de um ano de gestão, dados muito positivos. Em publicação no  Diário 

Oficial do Município de São Paulo, no dia 13 de março de 1990, Paulo Freire 

afirmava:

[...]  foi  com  alegria  que  recebi  os  resultados  de 
promoção/retenção dos alunos do 1º Grau da Rede Municipal, 
relativos a 1989. Quero dividir esta satisfação com todos vocês, 
através da divulgação destes resultados. Em 1989, obtivemos 
o mais alto percentual de aprovação verificado nos últimos dez 
anos: 79,46 %. Ou, inversamente, a mais baixa incidência de 



retenção no conjunto do 1º Grau em nossa rede (20,54%), no 
período de 1980 –1989. (SÃO PAULO, 1990f, p. 37).

Meu foco de estudo e pesquisa é a prática administrativa do educador 

Paulo Freire. Ele sempre sustentou a indissociabilidade entre teoria e prática. É 

isso que verifiquei  nas políticas por  ele  implementadas,  tentando mostrar  o 

teórico Paulo Freire em sua prática concreta de gestor público. Este foco está 

indicado nas próprias palavras de Freire quando, ao aceitar o cargo, afirmou 

que  era  um  “grande  desafio”  e  uma  “grande  oportunidade”  de  colocar  em 

prática suas teorias educacionais.

Será que ele conseguiu? A resposta a esta questão está dividida em três 

partes: primeira, o que ele propôs para enfrentar o desafio de pôr em prática 

suas idéias; segunda, o que efetivamente foi realizado; e, terceira, como o que 

ele efetivamente realizou repercutiu na rede de ensino, fora dela e na mídia.

Meu objetivo geral é estudar a relação entre a teoria e a prática de Paulo 

Freire como administrador público, durante sua gestão na Secretaria Municipal 

de  Educação,  verificando  como  sua  teoria  pedagógica  participativa  e 

democrática traduziu-se em diretrizes e prioridades de sua política educacional. 

Meu objetivo específico é analisar a política educacional de Paulo Freire, 

os principais atos político-administrativos e técnico-pedagógicos da sua gestão 

e como sua política educacional repercutiu durante e depois de sua gestão. 

Defino meu  método como uma pesquisa histórica, na medida em que 

faço uma releitura de um período importante da história da educação brasileira, 

com a experiência vivida no Município de São Paulo. Nesse contexto, trata-se 

de  uma  pesquisa  teórica  documental,  também  chamada  de  “pesquisa 

bibliográfica”,  recorrendo  ao  acervo  disponível  no  Centro  de  Memória  da 

Secretaria  Municipal  de  Educação,  ao  acervo  do  Instituto  Paulo  Freire  e  à 

numerosa literatura sobre o tema. Segundo Amado Luiz Cervo, 

[...]  a  pesquisa  bibliográfica  é  o  meio  de  formação  por 
excelência e constitui o procedimento básico para os estudos 
monográficos, pelos quais se busca o domínio do  estado da 
arte sobre determinado tema. Como trabalho científico original, 
constitui  a  pesquisa  propriamente  dita  na  área  das  ciências 
humanas. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2006, p. 61).



Antônio Joaquim Severino entende que esse método de pesquisa exige 

intensa atividade teórica desde a elaboração dos processos metodológicos e 

técnicos, principalmente para o levantamento dos dados empíricos, “[...]  mas é, 

sobretudo, mediante o processo de interpretação destes dados empíricos que 

se faz presente e significativa esta atividade teórica [...]”. (SEVERINO, 2002, p. 

150).  Por  isso,  a  pesquisa  bibliográfica  ou  documental  precisa  é  também 

descritiva e crítica.

Entre as  fontes utilizadas estão: os documentos publicados pela SME-

SP, jornais impressos relativos ao período entre 1989 e 1991, publicações em 

Diário Oficial do Município de São Paulo dos despachos de Paulo Freire, livros 

sobre e de Paulo Freire, principalmente os que se referem à sua gestão na 

Secretaria  Municipal  de  Educação,  além  de  entrevistas  com  pessoas  que 

trabalharam diretamente com Paulo Freire na SME-SP e com estudiosos do 

tema. 

Para as  entrevistas foram escolhidas pessoas que tiveram um intenso 

envolvimento  com  o  cotidiano  da  Secretaria  Municipal  de  Educação, 

participando desde as primeiras definições das políticas educacionais até a 

direção dessas políticas. Nesse sentido, entrevistamos Mário Sérgio Cortella, 

Lisete Regina Gomes Arelaro, Ana Maria Saul e Carlos Alberto Torres.

Mário  Sérgio  Cortella  é  filósofo,  com  mestrado  e  doutorado  em 

Educação  pela  PUC-SP,  na  qual  é  professor  titular  do  Departamento  de 

Teologia e Ciências da Religião e da Pós-graduação em Educação (Currículo). 

Foi  chefe de gabinete do professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, de 1989 a maio de 1991, quando substituiu Freire no 

cargo de Secretário, nele permanecendo até final de 1992.

Lisete Regina Gomes Arelaro é Doutora em Educação, professora da 

Faculdade  de  Educação  da  Universidade  de  São  Paulo.  Foi  Chefe  do 

Departamento  de  Administração  Escolar  e  Economia  da  Educação  da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Também trabalhou na 

Assessoria  Técnica da Secretaria  Municipal  de Educação de São Paulo na 

gestão de Mário Covas (1983-1985). Foi duas vezes Secretária de Educação, 

Cultura,  Esporte  e  Lazer  do  Município  de  Diadema  (SP)  e  trabalhou  na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante a gestão de Paulo 



Freire e Mário Sérgio Cortella (1989-1992) como chefe da Assessoria Técnica. 

É pesquisadora na área de Política Educacional. 

Ana Maria Saul é professora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo PUC-SP, desde 1970, na qual coordena a Cátedra Paulo Freire, onde 

desenvolve  ensino  e  pesquisa.  Tem  experiência  na  área  de  Educação, 

orientando  e  desenvolvendo  pesquisas  sobre:  políticas  públicas,  currículo, 

formação  de  educadores,  pensamento  freiriano  e  avaliação  educacional. 

Trabalhou com Paulo Freire na PUC-SP, foi Diretora de Orientação Técnica na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante a gestão de Paulo 

Freire e Mário Sérgio Cortella (1989-1992).

Carlos  Alberto  Torres  é  professor  de  Ciências  Sociais  e  Educação 

Comparada na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), onde foi 

Diretor  do  Centro  Latinoamericano.  É  membro  fundador  do  Instituto  Paulo 

Freire  de  São  Paulo.  Foi  assessor  de  Paulo  Freire  durante  sua gestão  na 

Secretaria  Municipal  de  Educação  e,  portanto,  vinha  ao  Brasil  a  cada  três 

meses em média. É autor de vasta obra no campo da Sociologia da Educação.

A fim de apresentar o educador e administrador público Paulo Freire e 

de que maneira ele concretizou seu ideal de uma educação transformadora à 

frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, procurei dividir este 

estudo em 5 capítulos.

No  capítulo  primeiro, trabalho  com  as  obras  mais  conhecidas  e 

discutidas sobre a gestão de Paulo Freire. São elas:  A educação na cidade, 

publicada pelo próprio Paulo Freire (2001a); Educação e democracia: a práxis  

de  Paulo  Freire  em  São  Paulo,  de  Torres,  O’Cadiz  e  Wong  (2002); 

Organização  escolar  e  a  democracia  radical:  Paulo  Freire  e  a  governação  

democrática  da  escola  pública, de  Licínio  Lima  (1992).  Analiso,  também, 

algumas  teses  e  dissertações,  como  a  tese  de  Camargo  (1997),  Gestão 

democrática e nova qualidade de ensino: o Conselho de Escola e o Projeto da  

Interdisciplinaridade nas Escolas Municipais da Cidade de São Paulo (1989-

1992), e a tese de Márcia Lima (2006), Paulo Freire e a administração escolar:  

em busca de um sentido.

No  capítulo  segundo, resgato  o  compromisso  do  Partido  dos 

Trabalhadores em realizar  uma administração popular  e  aponto  como esse 



compromisso foi tomado por Paulo Freire na educação municipal a partir de 

três princípios: participação, descentralização e autonomia.

No  capítulo  terceiro, apresento  uma  análise  das  principais  políticas 

implementadas  por  Paulo  Freire,  que  tinham  a  preocupação  de  garantir  a 

democratização da gestão, a democratização do acesso, uma nova qualidade 

do ensino e o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos.

No  capítulo quarto, preocupo-me em avaliar os avanços e limites da 

gestão de Freire, partindo da hipótese de que ele transformou as relações de 

poder vividas na Secretaria Municipal de Educação e principalmente a relação 

desta com as escolas. Demonstro que sua administração fez da gestão pública 

um processo pedagógico.

No capítulo quinto, aponto a repercussão das políticas implementadas 

por Paulo Freire em outras secretarias de educação, como a de Porto Alegre 

(1993-1996),  Belo  Horizonte  (1993-1996),  Natal  (1994),  Gravataí  (1997), 

Uberaba (1993-2000), Blumenau (1997), Estado do Rio Grande do Sul (1999), 

Caxias do Sul (1998), Alvorada-RS (1997-2005), Osasco (2007), Nova Iguaçu 

(2005-2007) e Diadema (1993-1996).

Concluo afirmando que Paulo Freire, como gestor público, deu início a 

uma nova cultura política de diálogo e escuta qualificada, de valorização dos 

trabalhadores  da  educação,  que  repercutiu  muito  a  partir  daí  nas  políticas 

públicas e no pensamento pedagógico.



CAPÍTULO 1

ALGUNS ESTUDOS SOBRE 

A GESTÃO DE PAULO FREIRE

Para o desenvolvimento deste trabalho é imprescindível a apropriação 

da literatura existente sobre o tema, tanto no que se refere à documentação da 

SME-SP quanto aos estudos posteriores. Contudo, pela importância que tem o 

único  livro  de  Paulo  Freire  sobre  a  sua  gestão,  A  educação  na  cidade, 

publicado em 1991, vamos iniciar este capítulo pela sua apresentação. 

O  livro  está  organizado  em  duas  partes:  a  primeira,  Educar  para  a  

liberdade numa metrópole contemporânea, e a segunda,  Reflexões sobre a  

experiência com três educadores.  Trata-se de um compilado de entrevistas 

concedidas por Paulo Freire no período correspondente ao início, fevereiro de 

1989, e ao segundo ano da sua administração frente à Secretaria. O conteúdo 

das entrevistas concedidas por Paulo Freire não só trazia sua preocupação 

geral com a educação, como também tocava, em muitos momentos, na sua 

experiência de estar exercendo o cargo de Secretário Municipal de Educação e 

na relação com a sua equipe de trabalho. 

Nas considerações preliminares, Paulo Freire já nos indicava o objetivo 

da  obra  que,  segundo  ele,  era  um  livro  introdutório  do  que  estava  sendo 

sonhado e realizado por ele e sua equipe na Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo. Ele afirmava que essa obra era parte do dever da Secretaria de 

prestar contas à cidade, do que foi feito e do que não pôde ser feito. Essas 

entrevistas  trazem  a  descrição  do  quadro  físico,  político  e  educacional  da 

Educação na cidade de São Paulo.

Em entrevista concedida à revista LEIA, no dia 19 de fevereiro de 1989, 

Paulo Freire nos fala da realidade física das salas de aulas:

Cerca  de  cinqüenta  escolas  em  estado  deplorável  –  tetos 
caindo, pisos afundando, instalações elétricas provocando risco 
de  vida;  quinze  mil  conjuntos  de  carteiras  escolares 



arrebentadas,  um sem-número de escolas  sem uma carteira 
escolar, sequer. (FREIRE, 2001a, p. 23).

Além do desafio material, da péssima estrutura física das escolas, ele 

tinha também o desafio conjuntural das condições salariais dos professores, 

das estruturas político-sociais legadas das gestões anteriores, empreendidas e 

enraizadas nas escolas e na sociedade. Essas condições estavam distantes do 

desejado por Paulo Freire e sua equipe. 

Paulo  Freire  afirmava  que  o  sonho  dele  era  o  de  criar  uma  escola 

democrática em que se praticasse uma “pedagogia da pergunta”.  A criação 

dessa escola deveria se dar numa perspectiva democrática. O que para Paulo 

Freire  significava  a  construção  de  uma  escola  que  exercesse  uma  gestão 

coletiva, garantindo a participação da maioria por meio de órgãos, como, por 

exemplo, o Conselho de Escola. Por isso, Paulo Freire ressaltava que “[...] não 

se muda a cara da escola por portaria [...]”. Para ele, a administração, ou seja,  

a  Secretaria  Municipal  de  Educação  deveria  ser  exemplo  desse  processo, 

deveria admitir suas limitações; da mesma forma, a escola não poderia temer 

revelar seus limites. 

Irei  demonstrar  que,  pelos  organismos  que  foram  criados  ou 

ressignificados,  com  um  novo  direcionamento  político,  Paulo  Freire  e  sua 

equipe sonhavam implementar, na cidade de São Paulo, uma escola pública 

popular cuja  característica era a conscientização5 como instrumento de luta 

para a transformação social.

Esse modelo político-pedagógico de  escola pública popular está posto 

no primeiro documento elaborado pela gestão de Freire e publicado no Diário 

Oficial do Município de São Paulo, encontrado também no livro A educação na 

cidade:

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 de veiculação do 

5  A obra Paulo Freire: Uma Biobibliografia (1996) apresenta um glossário ao qual recorri para 
sintetizar o significado do termo conscientização no pensamento de Paulo Freire. Segundo 
esse glossário, conscientização para Paulo Freire “[...] é o desenvolvimento crítico da tomada 
de  consciência.  A  conscientização  comporta,  pois,  um  ir  além  da  (apreensão)  fase 
espontânea da apreensão até chegar a uma fase crítica na qual a realidade se torna um 
objeto  cognoscível  e  se  assume  uma  posição  epistemológica  procurando  conhecer.” 
(GADOTTI, 1996, p. 717).



conhecimento.  Procuraremos  identificar  outros  espaços  que 
possam  propiciar  a  interação  de  práticas  pedagógicas 
diferenciadas  de  modo  a  possibilitar  a  interação  de 
experiências.  Consideramos  também  práticas  educativas  as 
diversas  formas  de  articulação  que  visem  contribuir  para  a 
formação  do  sujeito  popular  enquanto  indivíduo  crítico  e 
consciente  de  suas  possibilidades  de  atuação  no  contexto 
social. (FREIRE, 2001a, p. 16).

Foi por meio da perspectiva político-pedagógica de uma escola pública 

popular que Paulo Freire e sua equipe conduziram suas ações na gestão da 

Secretaria Municipal de Educação. Essas ações vão desde as transformações 

estruturais  da  realidade  física  das  escolas  até  a  busca  por  uma  efetiva 

autonomia  das  escolas.  Ou  seja,  o  estudioso  e  colaborador  da  Pedagogia 

Crítica  estava  sob  o  desafio  de  implementar  seus  sonhos  de  uma  escola 

democrática num contexto, como descrito, nada animador. 

A  obra  em  questão  é  também  uma  referência  da  concepção  de 

educação  defendida  e  aplicada  por  Paulo  Freire  na  SME-SP.  Para  ele,  a 

qualidade da educação é  de ser  política.  Por  isso,  o  currículo  é uma forte 

expressão de qual direcionamento político é dado à educação. Um currículo 

conservador não pode caber dentro de um partido progressista. Para Freire,

Se há algo em que o educador progressista sério se identifica 
com um educador conservador, igualmente sério, é que ambos 
têm que ensinar. Por isso mesmo, ambos têm que saber o que 
ensinam. Mas, ao nos determos sobre isso que os identifica, 
isto  é,  o  ato  de  ensinar  um  certo  conteúdo,  imediatamente 
percebemos  que,  a  partir  do  que  os  identifica,  começam  a 
distinguir-se.  Não  quero  dizer  que  4X4  são  16  para  um 
professor progressista e 14 para um professor conservador. O 
que quero dizer é que a própria compreensão do que é ensinar, 
do  que  é  aprender  e  do  que  é  conhecer  tem  conotações, 
métodos e fins – diferentes para um e para outro.  [...]  Para o 
educador  progressista  coerente,  o  necessário  ensino  dos 
conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” da 
realidade. (FREIRE, 2001a, p. 29).

É justamente com essa clareza política do que queria que Paulo Freire 

preocupou-se  em  montar  todo  o  programa  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação. E em cada entrevista concedida, seja assim que assumiu o cargo 

de Secretário,  ou  mesmo passado alguns meses de sua administração,  os 



conteúdos das respostas não se alteram. Sua coerência era mantida, ou seja, 

seu desejo de transformar a escola numa escola feliz e justa permanecia.

Outra  identificação  realizada  ao  longo  da  análise  do  livro  é  a 

preocupação  de  Paulo  Freire  em  garantir  para  o  ensino  municipal  a 

aprendizagem dos conteúdos associada a uma “leitura crítica” da realidade. 

Trata-se  de  uma  questão  constantemente  retomada  por  ele  em  suas 

entrevistas. O seu desejo era possibilitar o ensino dos conteúdos aliado a uma 

desocultação dos problemas sociais. Havia o desejo de fazer da escola um 

espaço de conhecimento do mundo, mas um conhecimento que permitisse aos 

educandos  vislumbrar  sua  transformação,  sua  reinvenção.  Dentro  dessa 

expectativa de transformação da realidade, Paulo Freire não deixou de retomar 

a  necessidade  da  qualidade  do  ensino,  ligada  às  condições  materiais  do 

espaço. A “alma” da escola depende de um “corpo” apropriado para concretizar 

os sonhos.

O ético está muito ligado ao estético. Não podemos falar aos 
alunos da boniteza do processo de conhecer se sua sala de 
aula está invadida de água,  se o vento frio entra decidido e 
malvado sala a dentro e corta seus corpos pouco abrigados. 
Nesse  sentido  é  que  reparar  rapidamente  as  escolas  é  já 
mudar um pouco sua cara, não só do ponto de vista material, 
mas,  sobretudo,  de sua “alma”.  Precisamos deixar  claro que 
acreditamos em quem e respeitamos quem se acha nas bases. 
Reparar, com rapidez, as escolas é um ato político que precisa 
ser vivido com consciência e eficácia. (FREIRE, 2001a, p. 34-
35).

Apesar  da  obra  em  questão  se  referir  aos  primeiros  meses  da 

Secretaria, ela já nos é bastante ilustrativa de como foi a experiência de Paulo 

Freire,  principalmente  no  que  se  refere  à  sua  preocupação  em  ser  ético, 

coerente entre sua teoria e sua prática. 

O que  não  é  possível,  para  mim,  é  falar  no  respeito  pelas 
bases populares, mas ao mesmo tempo, considerar que elas 
não têm suficiente maioridade para dirigir-se, é falar de uma 
escola  democrática e manietar  as professoras,  em nome de 
sua pouca competência, com pacotes emprenhados por nossa 
sabedoria. (FREIRE, 2005, p. 28-29).



Ao longo de toda a obra, Paulo Freire vai  apontando como estava o 

planejamento  de  seu  trabalho  juntamente  com sua  equipe.  Temas como a 

formação permanente, a reflexão sobre a prática, a reformulação do currículo, 

a democratização e participação popular são detalhados pelo autor. Na medida 

em que expõe seus sonhos e seu projeto na Secretaria, ele também mostra 

quais são as dificuldades para a sua concretização.  Mas a transparência e 

consciência com que lida com essas dificuldades demonstram seu otimismo e 

dedicação ao cargo de Secretário.

As dificuldades são muitas. Nada, porém, me desanima, me faz 
arrepender-me de ter aceito o convite da prefeita. É um prazer 
para mim assumir o dever de fazer o mínimo que possa fazer 
ao lado de uma equipe excelente,  competente e incansável. 
(FREIRE, 2001a, p. 39).

Após  dois  anos  e  meio  de  trabalho,  Paulo  Freire  deixa  a  SME-SP 

dizendo que sentia falta de sua rotina de escrita. Ele termina o livro com um 

Manifesto à maneira de quem, saindo, fica, afirmando: 

Não estou deixando a luta, mas mudando, simplesmente, de 
frente. A briga continua a mesma. Onde quer que esteja estarei 
me  empenhando,  como  vocês,  em  favor  da  escola  pública, 
popular e democrática. (FREIRE, 2001a, p. 144). 

Torres  (2007)  analisa  a  saída  de  Paulo  Freire  a  partir  de  duas 

possibilidades. A primeira era a de que Freire deixa a Secretaria Municipal de 

Educação  por  discordar  da  proposta  educacional  que  o  Partido  dos 

Trabalhadores  cobrava.  A  segunda  se  refere  à  necessidade  de  Freire  de 

cumprir uma agenda de viagens, de palestras, de escrita que o cotidiano da 

Secretaria  Municipal  de  Educação  dificultava.  Torres  avalia  que  a  primeira 

leitura  é  uma  leitura  remota,  visto  que  Freire  nunca  apresentou  razões 

explícitas  para essa explicação.  A segunda possibilidade é mais explicativa 

dentro do contexto de trabalho e de vida de Paulo Freire naquele período.

Ao final da leitura de A educação na cidade ficamos com a sensação de 

que  é  possível  fazer,  sim,  a  transformação  da  escola  e  que  os  desafios 

estavam  postos,  mas  a  clareza  política  de  Paulo  Freire  dava  o  suporte 

necessário  para  o  seu  enfrentamento.  Fundamental  é  registrarmos  que  as 



propostas  de mudanças  implementadas  pela  SME-SP,  mesmo encontrando 

resistências – e não poderia ter sido diferente –, de alguma forma marcaram a 

escola e permitiram uma mudança cultural. Essa mudança afetou as relações 

de poder entre a Secretaria, os Núcleos de Ação Educativa e as escolas. 

Vejamos agora como as medidas administrativas de Paulo Freire foram 

descritas e analisadas por Torres, O’Cadiz e Wong (2002) no livro Educação e 

democracia: a práxis de Paulo Freire em São Paulo, publicado pelo Instituto 

Paulo Freire e pela Editora Cortez.

O livro analisa o período de 1989 a 1992 da educação pública da cidade 

de São Paulo, que teve como secretários Paulo Freire e Mário Sérgio Cortella.  

Seu objetivo é revelar as experiências e ações que foram alterando não só a 

realidade do cotidiano escolar, mas também a preocupação da SME-SP em 

melhorar todo o quadro educacional  municipal,  que iria desde as condições 

salariais dos professores até a reforma curricular.

Os  autores  não  são  brasileiros.  Porém,  para  a  elaboração  da  obra, 

realizaram um intenso acompanhamento da experiência analisada. Vejo a obra 

em questão como resultado de um forte desejo de relatar a práxis freiriana. No 

entanto,  um trabalho que se limita,  por vezes,  ao olhar distante,  apesar  da 

riqueza dos detalhes apresentados. Cabe, como exemplo, dizer que o livro, ao 

procurar discutir o cenário das políticas educacionais no Brasil, firma-se muito 

mais no contexto amplo latino-americano, o que dificulta uma crítica concreta 

às  políticas  educacionais  do  Brasil  e  de  São  Paulo  por  não  considerar  o 

contexto político específico da cidade de São Paulo. 

O livro está organizado em sete capítulos. O capítulo primeiro apresenta 

a obra como um todo e centra-se nos pressupostos da Pedagogia Crítica para 

a definição do quadro teórico que embasou a prática freiriana na SME-SP. No 

capítulo segundo há uma preocupação em historicizar a situação econômica e 

sociopolítica da América Latina que, para os autores, serve de modelo para o 

quadro  brasileiro.  O capítulo  terceiro  entra  na  análise  propriamente  dita  da 

experiência da SME-SP no governo popular  democrático.  O capítulo  quarto 

apresenta  as  principais  reformas administrativas  e estruturais  empreendidas 

por  Paulo Freire  e sua equipe.  Esse capítulo  introduz a discussão sobre a 

reorientação  curricular  e  a  descrição  do  trabalho  desenvolvido  dentro  do 

Projeto  Interdisciplinar.  O  capítulo  quinto  analisa  os  objetivos,  métodos, 



organização curricular e resultados do Projeto Interdisciplinar. O capítulo sexto 

apresenta um estudo etnográfico de quatro escolas que viveram a experiência 

do Projeto Interdisciplinar.  Finalmente,  o capítulo  sétimo apresenta algumas 

conclusões de todo o acompanhamento que os autores fizeram da experiência 

da gestão de Paulo Freire.

Os  autores  descrevem  minuciosamente  como  se  deu  a  gestão  da 

Secretaria  no  que  tange  ao  seu  projeto  central:  a  implementação  de  uma 

Escola  Pública  Popular.  Para  essa  construção  foi  necessário  adequar  a 

legislação municipal, trazendo à discussão o Estatuto do Magistério6, elaborar 

documentos que refletissem as contradições das políticas públicas existentes 

nas  relações  entre  Estado  e  sociedade  civil,  trazendo  para  a  comunidade 

escolar  as  diretrizes  da  administração  quanto  à  participação  popular,  à 

descentralização e à autonomia, bem como os fundamentos das políticas da 

autonomia das escolas e da gestão participativa.

Para os autores, a importância do seu estudo se confirma na análise de 

uma  reforma  educativa  vivenciada  em  uma  cidade  expressiva  da  América 

Latina,  que  resgata  um  modelo  de  política  de  planejamento  educacional 

socialista.

São raros os modelos de reforma educativa levados a cabo por 
um partido socialista da América Latina que tiveram êxito no 
final deste século, um período em que a América Latina tem 
conhecido, em larga escala, modelos de reformas neoliberais 
encetadas por governos e outras instituições sociais. A riqueza 
teórica  da  experiência  da  reforma  educativa  de  Freire  – 
construída  não  sobre  meras  improvisações  ou  pragmatismo 
primário,  mas  com  base  na  implementação  de  filosofias 
educativas muito diferentes, mas encadeadas – bem como o 
novo  conhecimento  criado  por  causa  dela,  constituem  uma 
história  que deve ser  contada.  (TORRES;  O’CADIZ;  WONG, 
2002, p. 26).

6  Conforme Portaria  8.626,  de  24  de  novembro  de  1989,  houve  um intenso  processo  de 
consulta para a definição dos princípios orientadores do Estatuto do Magistério Municipal, em 
decorrência  das  seguintes  considerações:  “[...]  a  prioridade desta  administração  para  a 
discussão  e  elaboração  do  Estatuto  do  Magistério,  antiga  reivindicação  da  categoria;  a 
importância deste Estatuto ser fruto da negociação com as entidades e sindicatos de classe, 
estendida sua discussão ao conjunto da rede municipal de ensino; que esta discussão do 
Estatuto coincide com a mobilização nacional dos educadores em torno do ante-projeto da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a ser votada pelo Congresso Nacional; que a 
Reforma Administrativa já incorporou temas mais gerais do conjunto do funcionalismo, tais 
como  o  plano  de  carreira  e  a  jornada  de  trabalho,  resolve:  realizar  o  I  Fórum  para 
apresentação  e  discussão  dos  princípios  norteadores  do  Estatuto  do  Magistério.”  (SÃO 
PAULO, 1989k, p. 9). 



A expressão “partido socialista”, utilizada pelos autores para o Partido 

dos  Trabalhadores,  nos  instiga  a  verificar  em  que  medida  essa  afirmação 

corresponde à realidade política brasileira.  Segundo Paul  Singer (1996),  em 

seu livro Um governo de esquerda para todos,

[...]  o  fato  concreto  é  que,  na  economia  capitalista,  a 
acumulação de capital é vital. A esquerda, enquanto não chega 
ao governo, se recusa a reconhecer este fato. Uma saída fácil 
é lembrar que somos socialistas e nossa finalidade é enterrar o 
capitalismo, não administrá-lo. Só que todos os programas da 
esquerda,  hoje  em  dia,  que  têm  viabilidade  eleitoral 
reconhecem  que  a  instauração  do  socialismo  via  poder  de 
Estado não está na ordem do dia.  Por isso não contêm um 
projeto socialista mas somente medidas de enfrentamento da 
crise  ou da inflação  e de redistribuição  da renda.  (SINGER, 
1996, p. 11).

Vários projetos foram desenvolvidos na intencionalidade de democratizar 

a administração, não só dos espaços da escola, como também da Secretaria 

Municipal de Educação e de seus centros regionais. Foram eles: o Movimento 

para  a  Reorientação  do  Currículo (com  o  Projeto  Inter),  os  Grupos  de 

Formação  (para  professores,  coordenadores  pedagógicos  e  diretores  de 

escolas),  o  Projeto Gênese  (um  programa  de  ensino  de  utilização  de 

computadores)  e  o  MOVA  (Movimento  de  Alfabetização  de  Jovens  e  de 

Adultos). 

Além disso, foram ações significativas a re-introdução dos Conselhos de 

Escola  e  a  transformação  das  Delegacias  Regionais  de  Ensino  Municipal 

(DREMs) em 10 Núcleos de Ação Educativa (NAEs). Essa transformação na 

administração  central  e  na  regional  da  SME-SP  revela  a  concepção 

democrática de Paulo Freire e de sua equipe, visto que houve uma mudança 

geral das relações entre essas administrações, na medida em que as pessoas 

que ali trabalhavam passaram a exercer um papel de facilitadores dos projetos 

propostos  pela  SME-SP e  experimentados  nas  escolas,  mudando  assim  a 

antiga  lógica  de atuação desses grupos,  que antes  exerciam muito  mais  a 

função  de  vigilantes  do  que  colaboradores  do  processo  pedagógico-

administrativo.



Ao discursarem sobre essas medidas da Secretaria, os autores fizeram 

a seguinte avaliação:

Através  desta  análise,  podemos  ver  que  a  SME-SP 
desenvolveu  uma  série  de  reformas  inovadoras  que  tinham 
como  alvo  a  natureza  autoritária  da  educação  brasileira, 
expressa no conteúdo do currículo, nas estratégias de ensino, 
na  avaliação  dos  alunos  e  no  papel  da  escola  junto  da 
comunidade  local.  Estas  reformas,  mesmo  quando 
implementadas de forma deficiente ou incompleta, deram aos 
educadores,  alunos  e  famílias  a  oportunidade  de  refletirem 
sobre a natureza da sua realidade individual e coletiva e de a 
transformarem. (TORRES; O’CADIZ; WONG, 2002, p. 162).

Para  os  autores,  essas  mudanças  promovidas  pela  Secretaria  de 

Educação revelam a potencialidade dos direcionamentos dessas políticas para 

a  transformação  político-pedagógica  da  escola,  como  foi,  segundo  eles,  o 

Projeto Inter.

O caráter inovador do Projeto Inter reside precisamente no fato 
de conter em si a ligação do conceito freireano da construção 
coletiva  do  conhecimento,  no  sentido  de  uma  consciência 
transformadora através da troca dialógica, com a idéia de que 
se atinge melhor a compreensão da realidade através de uma 
abordagem interdisciplinar da organização do conhecimento no 
currículo, no contexto formal da escolarização de crianças do 
ensino elementar. (TORRES; O’CADIZ; WONG, 2002, p. 117).

O mérito da implementação desse projeto era o de trazer para a escola 

uma nova vivência para a relação ensino-aprendizagem que pressupunha uma 

nova organização epistemológica do conhecimento.

Além do estudo teórico dos reflexos das ações da SME-SP, os autores 

realizaram  um  acompanhamento  do  impacto  dos  projetos  realizados  pela 

Secretaria  em  algumas  escolas  da  rede  municipal:  Escola  João  Sussumu 

Hirata,  Escola  Dr.  Habib  Carlos  Kyrillos,  Escola  das  Pracinhas  das  Forças 

Expedicionárias Brasileiras e, por fim, Escola Manuel de Paiva.

Na avaliação dos autores,

[...] às escolas que participaram foram apresentados objetivos 
exigentes  e  ambiciosos.  Pediram-lhes  que  transformassem 
radicalmente a prática letiva dos professores e reorientassem 
radicalmente  o  conteúdo  e  o  desenvolvimento  curriculares. 



Esperava-se  que,  num  sentido  democrático,  redefinissem  a 
relação  entre  alunos  e  professores,  entre  professores  e 
professores  e  entre  a  escola  e  a  comunidade  local,  num 
contexto  social  imerso  em  autoritarismo  e  tradicionalmente 
hierárquico.  Foram  obrigados  a  confrontar-se  com  a  sua 
própria cumplicidade na reprodução das terríveis injustiças da 
sociedade  brasileira  e a utilizar  esta consciencialização  para 
reorientar o seu trabalho e os seus compromissos. Por último, 
foram  convidados  a  participar  numa  experiência  e  numa 
experimentação  educacionais  verdadeiramente  libertadoras, 
embora  simultaneamente  arriscadas  e  assustadoras. 
(TORRES; O’CADIZ; WONG, 2002, p. 262).

Pelo trecho exposto, percebem-se não só os avanços, mas também as 

dificuldades enfrentadas pela SME-SP na busca pelo fortalecimento do projeto 

de uma escola pública popular. E, tal como Paulo Freire já havia afirmado em 

outros momentos, não se muda a escola por decreto. É necessária a interação 

de diversos fatores que abalem as velhas estruturas, para que se construa, 

passo a passo, uma escola democrática e autônoma.

Os autores ressaltam que, na administração de Freire, investiu-se em 

áreas  tradicionalmente  esquecidas,  em  particular  nas  áreas  urbanas 

empobrecidas.

A  orientação  da  administração  de  Freire,  como  tentamos 
afirmar  e  exemplificar,  foi  no  sentido  de  apaixonada  e 
lentamente  construir  um  movimento  social  sensível  às 
necessidades  educacionais  das  comunidades  populares,  em 
vez  de  fria  e  eficazmente  construir  pacotes  curriculares 
coordenados  para  serem  reproduzidos  fielmente  nas  691 
escolas da cidade. (TORRES; O’CADIZ; WONG, 2002, p. 283).

Pela  breve  exposição  de  como  os  autores  viram  as  políticas 

implementadas pela SME-SP, podemos inferir que, de fato, Paulo Freire trouxe 

para sua prática administrativa, no sistema escolar municipal de São Paulo, os 

pressupostos teórico-críticos da sua teoria da educação popular.

A  seguir,  apresento  os  fundamentos  da  concepção  democrática  de 

gestão de Paulo Freire, analisados por Licínio Lima (2000), em  Organização 

escolar e a democracia radical: Paulo Freire e a governação democrática da  

escola pública. Nesta obra, o autor busca nos escritos de Paulo Freire – desde 

Educação como prática da liberdade até  Pedagogia da autonomia:  saberes 



necessários à prática educativa – o sentido de organização escolar enquanto 

prática da liberdade por ele defendida.

O livro é dividido em sete curtos capítulos, nos quais, basicamente, as 

temáticas da democratização, da politicidade da educação, da participação e 

das práticas pedagógicas autônomas são discutidas a partir dos pressupostos 

da  pedagogia  da  autonomia de  Paulo  Freire.  O  capítulo  primeiro  trata  da 

democracia radical e de uma pedagogia democrática em Freire. Para o autor, a 

pedagogia democrática é radical e vai contra qualquer forma de populismo ou 

de sectarismo. A preocupação central  do capítulo é explanar  o conceito de 

participação nos principais  escritos de Freire.  No capítulo  segundo,  o  autor 

reflete  sobre  a  democratização  da  escola  pública,  a  participação  da 

comunidade e a formação para a cidadania, segundo os referenciais teóricos 

de Paulo Freire. Já no capítulo terceiro, o autor se debruça na experiência de 

Paulo  Freire  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São  Paulo, 

principalmente nas ações que objetivavam promover a descentralização e a 

autonomia escolar. O capítulo quarto centra-se na preocupação de Freire em 

não  dissociar  a  pedagogia  da  administração,  além  de  jamais  negar  a 

politicidade do ato educativo e de quem o planeja. Nos capítulos seguintes, o 

autor  continua  defendendo  a  indissociabilidade  entre  pedagogia  e 

administração, somada à necessidade da autonomia do administrar na escola 

pública. 

Lima demonstra como os fenômenos de despolitização da organização 

escolar,  trazidos  pelas  ideologias  gerencialistas,  neo-científicas  e  de  noção 

empresarial  para  a  administração  escolar,  descaracterizam  o  conceito  de 

participação dos membros da comunidade escolar, já que diante desse quadro 

cria-se a expectativa de “[...]  escolas eficazes, devolvendo responsabilidades e 

encargos sob a defesa de uma gestão centrada na escola e de uma autonomia 

meramente instrumental [...]” (LIMA, 2000, p. 17).

Além da desqualificação da participação nos espaços escolares, há um 

agravante,  segundo o autor,  dessas ideologias gerencialistas para a gestão 

democrática da escola pública, pois os procedimentos democráticos de tomada 

de decisões e de consulta do colegiado escolar acabam sendo vistos como 

impedimento para uma gestão escolar moderna. É diante desse quadro que o 

autor nos diz:



Neste exercício de resistência à despolitização (e tantas vezes 
à privatização) da escola pública, de defesa de uma educação 
escolar comprometida com os valores do domínio público, com 
o  aprofundamento  da  democracia  e  da  cidadania,  com  a 
igualdade  e  a  justiça,  os  contributos,  as  interrogações  e  os 
desafios  propostos  por  Freire  parecem-me  incontornáveis. 
(LIMA, 2000, p. 18). 

A  busca,  em  Paulo  Freire,  por  um  respaldo  teórico  da  gestão 

democrática  torna-se  aqui  fundamental,  pois  é  no  momento  em  que  se 

evidencia  esse  histórico  de  construção  de  seu  pensamento  que  temos 

sustentação filosófica para estabelecer a relação entre a sua teoria e prática na 

experiência de Secretário Municipal da Educação.

É  importante  destacar  que  Licínio  Lima  não  traz  como  ponto 

fundamental  de  seu estudo a investigação da prática  de Paulo  Freire.  Seu 

objetivo  é  traçar  a  democracia  radical,  na  percepção  de  Paulo  Freire,  na 

organização  escolar,  sem  necessariamente,  centrar-se  na  experiência  de 

aplicação dessa concepção democrática na Secretaria de Educação da cidade 

de São Paulo.

Nesse sentido, o autor afirma:

O meu ponto  de partida  será  relativamente  inverso,  embora 
sem desprezar a busca de intersecções e de intertextualidades 
significativas,  inerente a uma  démarche interpretativa: a obra 
de Paulo Freire contém, no seu conjunto (e, pode-se afirmar, 
desde os seus primeiros trabalhos), suficientes e expressivas 
considerações  por  forma  a  permitir  identificar  e  caracterizar 
elementos  estruturantes,  de  carácter  organizacional  e 
administrativo,  das  suas  concepções  e  propostas  político-
pedagógicas.  O  contrário  é  que  seria,  certamente,  pouco 
plausível para quem conheça o percurso, os escritos e a ação 
daquele  que  defendeu  a  reinvenção  do  mundo  e, 
designadamente, a mudança da cara da escola. (LIMA, 2000, 
p. 27). 

A  sua  busca  pela  “governação  democrática”  não  se  dá  apenas  na 

conceitualização dessas práticas tomadas pelas políticas educativas, mas nas 

experiências de construção dessas formas democráticas no sistema escolar, 

no cotidiano da sala de aula.



Dessa forma, o autor discute que Paulo Freire não só ressalta a ação 

político-pedagógica, como também reflete, intensamente, a importância de se 

ter clareza da ação administrativa, não dissociando política de administração. 

Daí, sua crítica às concepções mecanicistas, racionalistas e burocráticas de 

organização e de administração. Por isso, torna-se fundamental a defesa de 

Freire, em sua proposta pedagógica democrática, da participação popular por 

meio  de  práticas  dialógicas  e  antiautoritárias  que  se  contrapõem  às 

perspectivas  instrumentalistas  e  passivas  de  participação,  subordinadas  à 

liderança  competitiva.  “A  participação  de  que  fala  é  uma  participação  no 

processo de decisão, um acto de ‘ingerência’, e não a atitude do espectador 

que se limita a assistir  ou, de mais ou menos longe, a contemplar.”  (LIMA, 

2000, p. 33).

Na  concepção de participação em Paulo Freire, destacada pelo autor, 

não  cabe  uma  participação  desprovida  de  liderança,  sem  organização,  e 

vivenciada puramente na prática. Na verdade, é justamente por meio desses 

mecanismos  que  se  rompe  com  a  idéia  de  participação  defendida  pelos 

neoliberais,  na qual  os sujeitos sentem-se,  equivocadamente,  envolvidos no 

processo, quando, na realidade, estão sendo meros espectadores, pois o poder 

de  decisão  está  burocraticamente  instituído  e  concentrado  nas  mãos  de 

poucos. Tornam-se necessárias, por isso, estruturas democratizantes em todos 

os espaços, e principalmente nos espaços escolares. A escola passa aqui a ser 

vista como parte da construção da democracia na esfera pública.

Por  tudo  isto  é  claro,  para  Freire,  que  todos  aqueles  que 
intervêm na educação a partir de uma perspectiva crítica ficam, 
em  congruência,  obrigados  “a  engendrar,  a  estimular,  a 
favorecer, na própria prática educativa, o exercício do direito à 
participação por parte de quem esteja direta ou indiretamente 
ligado ao que fazer educativo”. Trata-se de introduzir as regras 
do jogo democrático e o gosto pelas práticas democráticas e 
participativas na escola. (LIMA, 2000, p. 42).

Nesse contexto, o autor finaliza destacando como ponto significativo da 

pedagogia de Paulo Freire a responsabilidade de cada pessoa envolvida na 

educação de fomentar a participação, criando, assim, uma maior aproximação 

de todos para a democracia e suas práticas.



Contribuiu também para esse estudo a consulta da tese de doutorado de 

Rubens Barbosa de Camargo, defendida na Faculdade de Educação da USP, 

em 1997, sobre a gestão de Paulo Freire. Neste estudo, Gestão democrática e  

nova  qualidade  de  ensino  –  O  Conselho  de  Escola  e  o  Projeto  da  

Interdisciplinaridade nas Escolas Municipais da Cidade de São Paulo (1989-

1992), Camargo analisa os princípios educacionais que direcionaram o trabalho 

da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  com  o  objetivo  de  apontar  em  que 

medida  as  ações  promovidas  pelo  Conselho  de  Escola  e  pelo  Projeto  da 

Interdisciplinaridade  serviram  de  referência  para  a  construção  de  políticas 

educacionais para a gestão democrática na escola pública.

Para o desenvolvimento de seu estudo,  Camargo realiza  uma ampla 

reflexão sobre prioridades, metas e ações desenvolvidas pela gestão de Paulo 

Freire e, posteriormente, de Mário Sérgio Cortella na Secretaria Municipal de 

Educação, pesquisando na legislação, nos documentos oficiais produzidos pela 

SME-SP, nos dados estatísticos, nos materiais pedagógicos, tais como vídeos, 

cartilhas,  “folders”,  relatórios,  planejamentos,  avaliações  e  cadernos  de 

formação.  Além  disso,  desenvolve  um  capítulo  dedicado  a  uma  breve 

abordagem histórica das políticas educacionais das administrações paulistanas 

da década de 1980.

Foi também referência para a composição da tese uma ampla reflexão 

sobre os diferentes pressupostos acerca da gestão democrática, Conselho de 

Escola, qualidade de ensino e interdisciplinaridade.

Depois de analisar  amplamente as grandes prioridades da gestão de 

Paulo Freire, Camargo destaca alguns importantes aspectos inovadores dessa 

política  educacional:  o  trabalho  coletivo,  a  autonomia  escolar como 

manifestação  do  autogoverno,  o  estudo  da  realidade como  resultado  da 

ampliação da visão de mundo dos sujeitos  da ação pedagógica,  a  relação 

democrática  entre  saber  e  poder enquanto  expressão  de  igualdade  nos 

processos  decisórios  e  no  acesso  às  informações,  a  dialogicidade e  a 

educação política como aprendizagem na busca de estabelecer consenso. 

Ele  destaca,  particularmente,  a  importância  que  Paulo  Freire  e  sua 

equipe deram à questão do trabalho coletivo como o resultado mais importante 

da  experiência  vivida  na  SME-SP  e  que  melhor  caracteriza  a  gestão 

democrática de Paulo Freire.



Em relação ao trabalho coletivo, ele avalia que:

[...]  o  trabalho  coletivo  revela-se  como  expressão  maior  da 
participação de todos os envolvidos nas decisões e nas ações 
engendradas,  seja em âmbito escolar,  seja na administração 
de um sistema público. Nos aspectos ligados à busca de uma 
nova qualidade de ensino, o trabalho coletivo insere-se como 
expressão do estabelecimento dos “recortes” de conhecimento 
das  diferentes  áreas  e  suas  relações.  Tal  processo  é  de 
substancial  importância  no  trabalho,  especialmente,  com  a 
interdisciplinaridade  via  tema  gerador  quando  se  busca  dar 
conta de um determinado tema, subtema ou questão geradora, 
estabelecidos  numa  particular  organização  de  programa. 
(CAMARGO, 1997, p. 348).

Segundo o autor,  as reuniões e ações do Conselho de Escola  e do 

Grêmio  resultavam  em  momentos  formativos  entre  os  grupos  de  pais, 

professores, funcionários e alunos, permitindo um intenso acompanhamento, 

por esses segmentos, do projeto político-pedagógico.

Como conclusão  final,  Camargo  avalia  que  durante  a  gestão  petista 

houve uma preocupação significativa em atender os anseios populares e, no 

caso  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  toda  a  prática  administrativa  e 

pedagógica  revelava  esse  empenho  de  gestão  democrática,  apesar  das 

propostas  da  administração  petista  terem  encontrado  certa  resistência  nas 

escolas.

Diante desta reflexão, fica-nos a lembrança de que o fortalecimento da 

democracia tem que ser construído processualmente e como resultado de um 

intenso trabalho coletivo. Essa experiência da rede municipal de ensino de São 

Paulo  coincide  com  um  momento  particular  da  reconstrução  do  espaço 

democrático brasileiro.

Gostaria de registrar ainda a análise de Márcia Regina Canhoto Lima 

(2006), apresentada na sua tese de doutorado Paulo Freire e a administração  

escolar: em busca de um sentido. Apesar de não tê-la indicado como referência 

de estudo na introdução deste trabalho, este interesse se justifica pelo fato de 

que  se  trata  de  um  estudo  que  alia  a  teoria  da  administração  escolar  ao 

pensamento de Paulo Freire, visando a apresentar pressupostos que podem 

auxiliar no trabalho de organização escolar. 

A pesquisa de Márcia Lima, de certo modo, aponta o que aqui quero 

comprovar:  para Paulo Freire,  a administração escolar deve centrar-se num 



projeto de educação como prática da liberdade e autonomia. A autora não se 

atém às experiências vividas por Paulo Freire frente à SME-SP, mas analisa, 

em seus escritos, o modelo administrativo libertador indicado por Freire, que 

rompe com a concepção tecnicista imposta pelas políticas neoliberais. 

A  autora  apresenta  dois  pontos  fundamentais  de  sua  investigação. 

Primeiro  que as  categorias  “luta”  e  “esperança”  são essenciais  na  obra  de 

Paulo Freire  e,  por  isso,  podem ser  vistas  como imprescindíveis  no âmbito 

escolar. Segundo que a administração escolar em Paulo Freire é radicalmente 

humanitária e democrática, supondo a responsabilidade de todos os envolvidos 

na comunidade escolar no planejamento e execução do trabalho educativo. 

Segundo  Márcia  Lima,  no  movimento  de  democratização  escolar,  o 

diretor  ou diretora tem profunda responsabilidade pela emancipação,  pois a 

forma legal  como está estruturada a administração escolar  contribui  para a 

concentração de poder e o autoritarismo.

Não é preciso que o diretor de escola seja um “super-homem” 
ou uma “mulher  maravilha”,  mas é fundamental  que ele não 
seja  um “diretor  lata”.  Esse profissional  deve ser um agente 
mediador e transformador, para que possa viabilizar, na escola, 
espaços  plenos  de  diálogo,  de  convivência  saudável  e  de 
formação de pessoas criativas, críticas e reflexivas. Portanto, o 
princípio freireano da dialogicidade é um importante aliado. O 
diretor  democrático  é  responsável  pelo  estabelecimento  de 
uma cultura, no interior da organização escolar, que propicie o 
estabelecimento  de um clima participativo,  dialógico,  sadio  e 
prazeroso. (LIMA, 2006, p. 193).

A partir das obras apresentadas e da investigação feita por Márcia Lima 

temos uma complementação da percepção de Paulo Freire como administrador 

e teórico da administração escolar.

Foram  igualmente  pesquisados  alguns  estudos  sobre  a  experiência 

democrática da SME-SP que, estranhamente, não relacionam as mudanças na 

política educacional com o pensamento, a prática e a presença de Paulo Freire. 

São os estudos de Marina Aboud Santos (1997),  Educação e democracia no  

governo  democrático-popular  da  cidade  de  São  Paulo  (1989-1992), e  de 

Alessandra  Gomes  (2004),  Democratização  do  ensino  em  questão:  a  

relevância  política  do  fim  da  reprovação escolar,  ambos  defendidos  na 



Universidade de São Paulo. Sequer o nome de Paulo Freire aparece nessas 

teses.

Educação e democracia no governo democrático-popular da cidade de  

São Paulo (1989-1992) foi o trabalho apresentado por Marina Aboud Santos 

para a defesa de seu doutorado na Universidade de São Paulo em 1997. A 

tese analisa a reestruturação administrativa vivida pela Secretaria Municipal de 

Educação entre 1989 e 1992, que visava a fortalecer a participação popular e a 

descentralização  administrativa.  A  pesquisadora  realiza  uma  longa 

contextualização  sobre  as  relações  de  poder  no  Brasil,  destacando  as 

mudanças ocorridas no contexto político brasileiro a partir da década de 80, em 

decorrência da participação popular em gestões municipais, e as dificuldades 

enfrentadas para se garantir uma participação efetiva. Segundo Santos,

A tentativa de Reforma da Administração Pública da cidade de 
São Paulo, no período de 89-92, teve como orientação básica a 
transformação da Administração, buscando o estabelecimento 
de  uma  mudança  qualitativa  na  relação  entre  Estado  e 
sociedade civil,  visando ao rompimento com práticas político-
administrativas  autoritárias,  características  da  tradicional 
política brasileira (paternalista e corrupta). A ruptura com essa 
tradição,  que torna as  administrações públicas  ineficientes  e 
inoperantes,  seria  feita  pela  introdução  dos  princípios 
programáticos  de  democracia,  transparência,  valorização  do 
trabalho e participação. (SANTOS, 1997, p. 22-23).

A autora situa seu foco de pesquisa no âmbito da política de educação 

do Município de São Paulo e nas mudanças empreendidas por essa política, na 

relação inter-escola e escola/população. A autora apresenta sua pesquisa em 

três partes. Na primeira, ela analisa os embates identificados entre o Executivo 

Municipal e seu Partido, a Câmara Municipal e os sindicatos. Reflete também 

sobre a concepção de socialismo formulada pelo PT e as principais reformas 

empreendidas.  Na  segunda  parte,  Santos  centra-se  na  proposta  político-

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Analisa o planejamento da 

Administração na SME-SP, no que se refere aos temas da descentralização, 

participação e autonomia. E na terceira parte a autora verifica a implementação 

dessas  diretrizes  por  meio  dos  Conselhos  de  Escola  e  dos  Conselhos 

Regionais dos Conselhos de Escola.



Apesar  de  a  autora  afirmar  em  seu  texto  que  era  objetivo  dessa 

Secretaria de Educação lutar “[...] por uma educação como prática da liberdade 

[...]”, ela atribui essa definição à lógica do Partido dos Trabalhadores e não a 

Paulo Freire. Segundo ela,

[...]  o que pretendiam os dirigentes  petistas era proceder  no 
interior  da  escola  àquilo  que  Gramsci  denomina  de  reforma 
intelectual  e moral,  traduzida como processo de constituição 
ideológica  dos  setores  subalternos.  Através  deste  processo, 
esses  setores  adquirem  consciência  de  pertencer  a  uma 
determinada força hegemônica, isto é, a consciência política, o 
que  para  Gramsci  seria  um  processo  gradual  até  a  ulterior 
autoconsciência, na qual teoria e prática se unificam ou até à 
possessão  real  e  completa  de  uma  concepção  de  mundo 
coerente e unitária. (SANTOS, 1997, p. 83).

Como  conclusão  de  seu  estudo,  Santos  avalia  como  positiva  a 

constituição  das  Diretorias  de  Ensino  em  Núcleos  de  Ação  Educativa, 

atribuindo aos NAEs o mérito de garantir a autonomia pedagógica das escolas. 

No entanto, para a autora, a falta de um quadro especializado impediu a plena 

descentralização financeira e, consequentemente, a autonomia das unidades 

escolares7. 

Por  fim, sob o ponto de vista  da autora,  a  participação popular  foi  o 

grande  avanço  da  SME-SP  por  meio  dos  canais  institucionalizados  de 

participação (CRECEs e CEs) e das diversas reuniões e fóruns locais.

A  dissertação  de  Mestrado  de  Alessandra  Gomes  (2004), 

Democratização  do  ensino  em  questão:  a  relevância  política  do  fim  da  

reprovação escolar,  defendida  na  Universidade  de  São  Paulo,  apresenta  a 

experiência da SME-SP no período de 1989-1992, mas não estabelece uma 

ligação direta com os princípios freirianos. O trabalho em questão dedica um 

capítulo à análise das mudanças provocadas na educação municipal durante a 

gestão petista no que tange à democratização do ensino. Nesse capítulo, a 

7  Apesar das críticas apontadas pela pesquisadora, a preocupação em garantir uma eficiente 
estrutura de descentralização que envolvesse uma política educacional participativa, entre 
órgãos da Secretaria e escolas, era em diversos momentos referenciada no Diário Oficial do 
Município de São Paulo. No dia 15 de junho de 1989 saiu a Portaria 4.596 (SÃO PAULO, 
1989g, p. 13), apresentando a nova estrutura para o planejamento e gastos dos recursos 
para os projetos das escolas, designando que cada Núcleo de Ação Educativa contaria com 
um  Grupo  de  Planejamento.  Esse  Grupo  de  Planejamento  tinha,  entre  outras 
responsabilidades, que orientar a elaboração do Plano de Escola nas unidades e determinar  
o montante dos recursos a serem repassados às escolas.



autora procura resgatar o conceito de cidadania e refletir sobre a dificuldade de 

concretização de medidas democráticas no ensino brasileiro. 

Ao avaliar o Regimento Comum das Escolas Municipais, quanto ao seu 

caráter democrático, Gomes afirma:

Apesar  dos  docentes  e  especialistas  não  participarem  da 
elaboração da primeira proposta de Regimento,  é inegável  o 
esforço  e  ação  democrática  empreendida  pela  SME. 
Evidentemente, uma discussão e elaboração conjunta, desde o 
princípio, com toda a rede demandaria um tempo bem maior, 
que a gestão não possuía. Por outro lado, a apresentação de 
uma  proposta  de  Regimento,  além  de  seu  caráter  aberto  a 
modificações  —  já  que  era  uma  proposta  —  representava 
concretamente os pressupostos teóricos, filosóficos e políticos 
da gestão. Estava claro aos docentes quais eram os rumos que 
a  SME  esperava  que  fossem  tomados,  quais  eram  suas 
opiniões  e  expectativas  diante  de  assuntos  polêmicos  e 
nebulosos  como  reprovação  e  avaliação  e  qual  era  sua 
concepção de educação. (GOMES, 2004, p. 82)

Além de tratar  do Regimento Comum, a autora dedica seu estudo à 

análise da proposta dos ciclos. Para a autora, a organização em ciclos era mais 

flexível  e  adequada  à  proposta  pedagógica  da  SME-SP.  Rompia  com  a 

seletividade, com a exclusão e com o autoritarismo. A nova proposta também 

alterava a forma de avaliar. A avaliação deveria deixar de ser um instrumento 

de poder e controle docente e de submissão discente. Ao contrário, ela deveria 

contribuir para o avanço da aprendizagem e servir para a reflexão da prática do 

educador. 

Destaco que a autora se preocupa em analisar como a democratização 

seria defendida nas gestões seguintes, e,  principalmente,  como seria a sua 

continuidade na gestão petista de Marta Suplicy, no município de São Paulo, 

durante o período de 2001 a 2004.

Consultei também a tese de Livre Docência de Pedro Roberto Jacobi 

(1996), Ampliação da cidadania e participação: desafios na democratização da  

relação poder público, sociedade civil no Brasil, em que desenvolve uma ampla 

pesquisa sobre descentralização, participação e democracia, tendo como eixo 

central  a  participação  popular  na  gestão  pública  e  as  transformações 

qualitativas na relação Estado/sociedade civil. O Município de São Paulo está 

entre os municípios pesquisados. O autor argumenta que a participação estava 



em estreita  vinculação com o processo de descentralização.  Além disso,  a 

participação  é  um  mecanismo  essencial  para  a  democratização  do  poder 

público, para o fortalecimento da cidadania ativa e para a democratização da 

ação do Estado e das suas práticas institucionalizadoras. (JACOBI, 1996, p. 5).

Sobre a experiência da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 

Jacobi  desenvolve  as  seguintes  temáticas:  o  desafio  de  implementar  uma 

proposta inovadora na Secretaria Municipal de Educação; a complexa relação 

Administração/cidadãos – a participação em questão; os princípios norteadores 

da gestão; condicionantes da formulação da Política de Educação na relação 

Executivo/Legislativo;  análise  do  papel  dos  diferentes  atores  relevantes  no 

processo. 

Para o autor,  o  desafio  estava em fortalecer  o  poder  local,  portanto, 

descentralizar  o  poder  de  forma  tal  que  os  cidadãos  de  fato  tomassem  a 

decisão. Porém, as resistências encontradas, devido à dinâmica administrativa, 

causaram insatisfação e frustração naqueles mais envolvidos. Como exemplo 

dessa questão, Jacobi aponta que havia um interesse por parte da SME-SP em 

compartilhar as discussões orçamentárias; no entanto, até o final da gestão, 

esse  ponto  continuava  restrito  à  equipe  técnica  da  Secretaria.  Ele  realizou 

entrevistas  com  diversos  segmentos  da  escola.  Como  conclusão  dessas 

entrevistas, ele avalia que

Existe  unanimidade  quanto  ao  fato  do  ensino  da  escola 
municipal  ter  melhorado,  principalmente  porque  o  projeto 
pedagógico era coletivo, em virtude de um maior envolvimento 
da escola como um todo e maior participação no plano escolar 
o  que  se  refletia  na  qualidade  do  ensino.  Observou-se  um 
investimento  maior  na  capacitação  do professor  através  dos 
grupos  de  formação,  oficinas  e  cursos,  que  tinham  como 
princípios  a  dinâmica  ação-reflexão-ação,  que  levava  à 
construção  coletiva  do  conhecimento  e  a  uma postura  mais 
crítica. (JACOBI, 1996, p. 128).

A análise de Jacobi  confirma nossa hipótese a respeito  dos avanços 

significativos  na  educação  municipal  durante  a  gestão  de  Paulo  Freire.  A 

participação popular modificou o ritmo até então vivido no cotidiano escolar. O 

autor encerra seu estudo sobre a educação municipal de São Paulo apontando 

os retrocessos das políticas implantadas, com a chegada ao poder de Paulo 



Maluf,  cuja  administração  foi  marcada  pelo  clientelismo  e  pela  falta  de 

transparência.

Por último, gostaria de apresentar brevemente o trabalho de Maria de 

Lourdes  Granato  Almeida  (1993),  Possibilidades  e  desafios  de  gestão  

democrática em escola pública: contexto paulistano de 89-92,  que toma por 

referência os seguintes eixos: o programa e a plataforma implementada pela 

Secretaria Municipal  de Educação de São Paulo para viabilizar uma gestão 

democrática  em  toda  a  rede  municipal;  a  prática  da  gestão  vivida  pela 

pesquisadora  enquanto  diretora  eleita,  descrita  em  forma  de  crônica;  a 

experiência exposta oralmente por outros diretores eleitos.

Discute, ainda, a eleição, o poder e a participação, o papel dos usuários 

e da equipe escolar na construção de uma escola democrática, assim como o 

papel do dirigente da unidade escolar, enquanto participante desse processo. 

Levanta os desafios e as possibilidades da gestão escolar,  questionando a 

eleição para diretor de escola e concluindo que é um elemento importante, 

porém  insuficiente  para  que  se  estabeleça  a  organização  democrática  da 

escola. 

Como conclusão,  a autora afirma a necessidade do diretor  tomar em 

suas mãos a responsabilidade pela direção da unidade escolar, numa proposta 

democrática, e ter presente o fazer com os que estão no espaço escolar.

Os  estudos  aqui  apresentados  contribuem  para  a  investigação  dos 

avanços empreendidos pela política educacional da SME-SP, principalmente a 

conquista e garantia da autonomia pedagógica e da participação popular.

A  seguir,  apresento  as  prioridades  defendidas  pela  gestão  de  Paulo 

Freire, fundamentadas tanto na sua visão da política educacional quanto na 

sua  concepção  da  administração  escolar.  A  implementação  prática  dessas 

prioridades mostra como Paulo Freire entendia o papel do gestor público.



CAPÍTULO 2

GOVERNAR COM A PARTICIPAÇÃO DO POVO

No início da década de 1980, a ideologia neoliberal passa a fundamentar 

grande  parte  do  discurso  sobre  a  educação.  No  Brasil,  a  escola  pública 

ganhava a “cooperação” do FMI e Banco Mundial, com programas de ajustes 

estruturais  baseados  nessa  concepção.  A  influência  desses  programas 

intensificou a mercantilização da educação. Com a ideologia do mercado na 

organização  da  escola  houve  um  processo  de  naturalização  de  discursos 

típicos do mundo empresarial,  apresentando apenas os efeitos e resultados 

positivos dessa intervenção, por meio de indicadores que avaliavam apenas a 

aprendizagem dos conteúdos.

O resultado do avanço do neoliberalismo na educação foi, e ainda é, a 

desintegração cultural do conceito de escola pública como um bem público e 

um  espaço  de  formação  de  uma  sociedade  socialmente  justa.  Ele  fez  do 

acesso à escola de qualidade um privilégio e não um direito. Fez a escola de 

“qualidade” ser a escola privada, e associou à escola pública tudo que há de 

ruim: violência, prédios degradados e sem qualquer equipamento mínimo para 

suporte do cotidiano pedagógico, professores infelizes e mal remunerados etc. 

As conseqüências do projeto neoliberal para as políticas públicas são 

analisadas  por  diversos  autores,  entre  eles  Pablo  Gentili  (2005),  no  livro 

Pedagogia  da  exclusão:  crítica  ao  neoliberalismo  em educação.  A  primeira 

coisa  que  se  lê  nesse  livro  é  uma  pertinente  citação  do  historiador  Perry 

Anderson sobre práticas neoliberais e os caminhos da sua legitimação.

Qualquer  balanço  atual  do  neoliberalismo  só  pode  ser 
provisório.  Este  é  um  movimento  ainda  inacabado.  Por 
enquanto,  porém,  é possível  dar  um veredito acerca de sua 
atualidade durante quase 15 anos nos países  mais ricos do 
mundo, a única área onde seus frutos parecem, podemos dizer 
assim, maduros. Economicamente, o neoliberalismo fracassou, 
não conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo 
avançado.  Socialmente,  ao  contrário,  o  neoliberalismo 



conseguiu  muitos  dos  seus  objetivos,  criando  sociedades 
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas 
como  queria.  Política  e  ideologicamente,  todavia,  o 
neoliberalismo  alcançou  êxito  num  grau  com  o  qual  seus 
fundadores provavelmente jamais  sonharam, disseminando a 
simples  idéia  de  que  não  há  alternativas  para  os  seus 
princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm que 
adaptar-se a suas normas. Provavelmente nenhuma sabedoria 
convencional conseguiu um predomínio tão abrangente desde 
o início do século como o neoliberalismo hoje. Este fenômeno 
chama-se  hegemonia,  ainda  que,  naturalmente,  milhões  de 
pessoas não acreditem em suas receitas  e resistam a seus 
regimes.  A tarefa de seus opositores é a de oferecer outras 
receitas  e  preparar  outros  regimes.  Apenas  não  há  como 
prever quando ou onde vão surgir. Historicamente, o momento 
de virada de uma onda é uma surpresa. (ANDERSON, 1995 
apud GENTILI, 2005, p. 8).

A análise de Perry Anderson é bastante ilustrativa para demonstrar a 

penetração cultural do neoliberalismo e a construção da idéia de que não há 

alternativas. A definição apresentada está muito próxima da tese de Gramsci 

sobre  a  importância  da  cultura  para  a  concretização  de  um  sistema  e  da 

urgência de se recorrer aos intelectuais para defender um sistema socialista. 

Paulo  Freire  (2001c,  p.  15)  foi  um  intelectual  que  fez  uma  crítica 

contundente à “[...] malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e 

a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia [...]”, colocando em prática os seus 

sonhos  para  a  construção  de  alternativas.  Na  Secretaria  Municipal  de 

Educação ele buscou garantir não só uma justiça material, ou seja, salas de 

aula com carteiras e cadeiras, melhores condições salariais para os docentes, 

mas também uma justiça curricular que significava construir um currículo que 

trabalhasse os valores e conteúdos fundamentais para uma sociedade justa e 

igualitária8. 

O seu tempo histórico era favorável  e desfavorável,  simultaneamente, 

para  as  mudanças  que  ele  iria  propor  frente  à  Secretaria  Municipal  de 

Educação. Quando ele volta ao Brasil, no final de 1979, depois de 16 anos de 

exílio, declara que retornou para “reaprender o Brasil”. O contexto no qual ele 
8  Essa preocupação é evidenciada em diversas ações da Secretaria Municipal de Educação,  

principalmente  na  formação  continuada  dos  professores.  Podemos  mencionar,  como 
exemplo, o comunicado feito, em 29 de julho de 1989, pela Coordenadoria Geral dos Núcleos 
de Ação Educativa sobre a realização do  III Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. O 
comunicado traz como chamada o seguinte texto: “É indiscutível a importância da participação 
dos educadores no debate sobre a situação dos trabalhadores rurais no Brasil  e América 
Latina e a questão da violência cometida contra esses trabalhadores e as pessoas que atuam 
em seu apoio e serviço.” (SÃO PAULO, 1989p, p. 29).



chegou  era  de  grande  efervescência  política,  de  luta  pela  anistia  e  pela 

democratização do país, desembocando no início da década de 1980 na luta 

pelas “Diretas Já”, pelo fim do regime militar e por uma Assembléia Nacional 

Constituinte livre e soberana. A Constituição Brasileira de 1988, chamada por 

Ulisses Guimarães, presidente do Congresso, de “Constituição Cidadã”, gerou 

enorme expectativa na sociedade.

É importante ressaltar o momento histórico por que passava o país, com 

a nova Constituição, refletindo-se nas leis orgânicas dos municípios. Veja-se o 

caso da  Lei Orgânica do Município de São Paulo, promulgada em 1990, que 

valoriza a democracia participativa, instituindo Conselhos de Representantes. 

Nos seus artigos 54 e 55, estabelece:

Dos Conselhos de Representantes
Art.  54  –  A  cada  área  administrativa  do  Município,  a  ser 
definida  em  lei,  corresponderá  um  Conselho  de 
Representantes,  cujos  membros  serão  eleitos  na  forma 
estabelecida na referida legislação. 
Art. 55 – Aos Conselhos de Representantes compete, além do 
estabelecido em lei, as seguintes atribuições: 
I  -  participar,  em  nível  local,  do  processo  de  Planejamento 
Municipal  e  em  especial  da  elaboração  das  propostas  de 
diretrizes orçamentárias e do orçamento municipal bem como 
do Plano Diretor e das respectivas revisões; 
II – participar, em nível local, da fiscalização da execução do 
orçamento e dos demais atos da administração municipal; 
III  -  encaminhar  representações  ao  Executivo  e  à  Câmara 
Municipal, a respeito de questões relacionadas com o interesse 
das populações locais. (SÃO PAULO, 1990b)

A necessidade de se reforçar a idéia de democracia participativa aponta 

a  fragilidade  da  democracia  brasileira  desse  período,  visto  que  havíamos 

passado um longo período (1964-1985) sob um regime não democrático. Se de 

um lado vemos como positiva essa transformação, por outro lado ficamos mais 

uma vez com o anúncio de que para se concretizar, de fato, a democracia era 

preciso atribuir adjetivos a ela, pois a palavra, em si mesma, não era suficiente 

para traduzir a realidade do seu significado. Nesse contexto fica claro o quanto 

a população estava à margem do processo democrático e o quanto a política 

neoliberal estava avançando.

Se por um lado, os anos 80 carregavam a marca da penetração das 

políticas neoliberais  na organização social,  por outro,  mostravam também a 



força  de  um novo  ator  político:  os  movimentos  sociais  e  populares.  Esses 

movimentos surgem no cenário político de forma organizada e preparada para 

reivindicar  o  direito  à  terra,  à  moradia,  à  escola  etc.  O  Partido  dos 

Trabalhadores  conseguiu  aí  eleger  uma  mulher  imigrante  nordestina,  Luiza 

Erundina,  como Prefeita  de  uma das  maiores  cidades  do  mundo,  com um 

projeto  de  inversão  de  prioridades e  de  governo  democrático  e  popular.  A 

expressão inversão de prioridades surge, na década de 1980, no Partido dos 

Trabalhadores, para designar a estratégia de inversão do projeto conservador, 

dando prioridade à participação popular e ao atendimento das necessidades 

das periferias urbanas e não das classes média e alta do centro, defendida 

pelos governos conservadores.

A orientação política da nova prefeita municipal era a de resgate das 

dívidas  sociais  deixadas  pelas  administrações  anteriores.  Tida  como 

administração “Para Todos”, suas principais realizações foram, de fato, na área 

social,  por  meio da ampliação e melhoria  do atendimento à população nas 

escolas, creches, hospitais, transporte.

A  eleição  de  15  de  novembro  de  1988  deu-se  num  contexto  de 

confrontação ideológica. A campanha petista evidenciava o descontentamento 

dos setores populares com o descaso político empregado pela direita brasileira. 

E  Paulo  Freire  representava,  no  campo  da  educação,  o  símbolo  dessa 

confrontação.  Por essa razão,  seu nome foi  o  primeiro a ser  lembrado e o 

primeiro a ser  escolhido como Secretário  Municipal.  Como afirma Gadotti  e 

Torres, prefaciando o livro A educação na cidade:

Freire era o símbolo da mudança educativa que o PT propunha 
para a população de São Paulo. Ademais, esse educador, que 
viera de um exílio de mais de quinze anos, encontrava-se em 
São Paulo, tendo reaprendido o Brasil após regressar e viajar 
incessantemente,  dando  palestras,  ouvindo  o  professor,  o 
dirigente  sindical  e  político,  o  camponês,  a  mulher 
trabalhadora, o trabalhador industrial, o morador da favela [...], 
capaz de sentar-se para discutir as premissas epistemológicas 
do novo modelo de educação que queria implementar com sua 
equipe de trabalho em jornadas de longas horas, como visitar 
uma escola  e ouvir  pacientemente  o zelador,  o  professor,  o 
vigia, o pai de família, ou então discutir com as crianças que o 
aprender é gostoso, porém requer disciplina. (FREIRE, 2001a, 
p. 12).



Esse era o estilo  da gestão freiriana,  radicalmente democrática.  Para 

isso, Paulo Freire contava com um seleto grupo de competentes amigos que 

poderiam,  a  qualquer  momento,  substituí-lo  em  qualquer  missão.  Era  uma 

equipe com visões nem sempre consensuais, mas profundamente unida em 

torno da filosofia pluralista e dialógica de Paulo Freire. Como disse seu primeiro 

chefe de gabinete,  Moacir  Gadotti,  a equipe da SME-SP tinha o “senso do 

coletivo” (GADOTTI, 2004, p. 174).

Uma demonstração desse espírito  radicalmente  democrático,  em sua 

nova experiência como tomador de decisões, foi assinar, como primeiro ato de 

sua gestão,  com a Prefeita  Luiza  Erundina,  o  fim de um decreto  de Jânio 

Quadros, seu antecessor, que havia revogado o Decreto n. 21.811/85 (SÃO 

PAULO, 1985a), do final da gestão Mário Covas (1983-1985), que instituía o 

Regimento Comum das Escolas Municipais. Esse decreto instituía mecanismos 

de gestão democrática no sistema municipal de educação como o Conselho de 

Escola. Jânio Quadros havia extinguido esse regimento democrático e nada 

colocara  em  seu  lugar.  O  primeiro  ato  de  Paulo  Freire  foi  resgatar, 

imediatamente,  essa  conquista  e  restabelecer  o  Regimento  Comum  das 

Escolas Municipais. 

Para termos mais clareza sobre os avanços que Paulo Freire promoveu 

na educação municipal, faremos um breve histórico das políticas educacionais 

desenvolvidas nas gestões anteriores. 

Até  1985  não  havia  eleição  direta  para  Prefeito  das  capitais.  O que 

tínhamos era a nomeação pelo Governador do Estado. Como resultado dessas 

nomeações, constituiu-se nas redes escolares municipal e estadual a mesma 

orientação político-educacional.

De 1980 a 1982, tivemos à frente da Secretaria de Educação Jair de 

Moraes  Neves.  Sua  política  educacional,  de  forma sintetizada,  abrangia  os 

seguintes pontos: combater os altos índices de evasão e repetência; procurar 

cumprir as etapas de escolaridade obrigatórias mínimas; estimular a estratégia 

do planejamento participativo; melhorar as condições físicas das escolas e as 

condições de saúde da população escolar atendida.

Quanto  aos  aspectos  da  gestão  e  ao  tipo  de  participação  oferecida, 

tivemos,  nesse  período,  a  criação  das  APMs  nas  EMEIs,  a  proposta  de 

discussão  de  um  novo  Regimento  Comum,  estabelecendo  o  Conselho  de 



Escola consultivo e o estímulo à participação da comunidade. Jair de Moraes 

Neves, ligado ao SENAI, SESI e SENAC – conhecido como sistema “S” de 

ensino – propôs uma política de descentralização da SME-SP, baseada nos 

princípios e valores desse sistema. Segundo Roseli Fischmann (1988), essa 

política tinha um enfoque clientelista e assistencialista.

No governo seguinte, do prefeito Mário Covas (1983-1985), tendo como 

Secretária de Educação a professora Guiomar Namo de Mello, a orientação foi  

diferente, valorizando a formação do professor e as condições de trabalho da 

escola. Ela deu ênfase à aprendizagem dos conteúdos, à democratização do 

acesso à escola e à instalação do Conselho de Escola deliberativo. No que se 

refere à participação da população na escola, nota-se ação apenas no final do 

mandato de Mário Covas, com a assinatura do Decreto n. 21.811, de 27 de 

dezembro de 1985,  que criou o Regimento Comum das Escolas Municipais 

(SÃO PAULO,  1985a),  mas  que  foi  revogado,  como primeiro  ato  de  Jânio 

Quadros, no dia 03 de janeiro de 1986.

No período de 1986 a 1988, Paulo Zingg foi Secretário de Educação do 

governo de Jânio Quadros. O então Secretário de Educação tinha como meta 

desconstruir  toda  ação  de  caráter  democrático  empreendida  pela  gestão 

anterior. Sua prioridade educacional concentrou-se na elaboração de uma nova 

proposta  para  os  conteúdos  escolares.  Ele  instituiu  uma  concepção 

verticalizada do poder nas unidades escolares, centrada na figura do Diretor da 

unidade. Revogando o decreto de criação do Regimento Comum estabelecido 

na gestão de Mario Covas, excluiu, também, o caráter deliberativo do Conselho 

de  Escola.  Paulo  Zingg  marcou  sua  gestão  com um grande  retrocesso  na 

democratização da educação em São Paulo: introduziu a censura a materiais 

didáticos destinados às salas de leitura, retomou a disciplina Educação Moral e 

Cívica que levou para as escolas um patriotismo ufanista e práticas autoritárias 

na relação entre a Secretaria Municipal de Educação e os professores.

Foi em meio a esse processo histórico que ocorreram as eleições de 

1988. Com a eleição da Prefeita Luiza Erundina e a indicação de Paulo Freire 

para Secretário Municipal de Educação, a política educacional foi radicalmente 

modificada,  invertendo  as  prioridades.  Mudanças  ocorreram  em  todos  os 

setores, principalmente nas relações de poder. Uma nova cultura política foi  



introduzida, valorizando o diálogo, a liberdade, a transparência, a participação 

e a autonomia, buscando superar a política autoritária e clientelística anterior. 

A  seguir,  procuro  detalhar  as  prioridades  dadas  pela  Secretaria 

Municipal de Educação e quais os princípios, valores, metas e projetos eleitos 

para consolidar a democratização dos espaços escolares e a consolidação de 

uma nova cultura política de gestão da educação.

2.1 A participação popular como política de governo

A participação popular era um compromisso de campanha da Prefeita 

Luiza Erundina9. Contudo, em junho de 1990, há mais de um ano da posse, o 

governo municipal reconhecia a dificuldade de cumprimento dessa promessa. 

Em um documento distribuído num Seminário Intersecretarial de Participação 

Popular, no dia 7 de junho de 1990, se afirmava:

Da posse até agora, pudemos comprovar a dificuldade que a 
Administração  Popular  encontra  para  governar  com  a 
participação do povo. O emperramento da máquina, o estágio 
de construção de movimento e entidades da sociedade civil, e 
a  tradição  centralizadora  e  excludente  do  Estado  brasileiro 
conspiram contra  a concretização  de nossa proposta de um 
governo  democrático-popular  para  a  cidade.  (SÃO  PAULO, 
1990r, p. 1). 

O  governo  municipal  reconhecia  que  havia  tropeçado  na  cultura  e 

máquina burocrática “fortemente resistentes” à proposta de governar  com a 

participação política da população (SÃO PAULO, 1990r, p. 1). Só uma profunda 

reforma  do  Estado  possibilitaria  a  plena  realização  da  promessa  de 

participação popular, para que os novos atores, identificados com a população 

excluída e segregada da cidade, pudessem participar do processo decisório. A 

afirmação de um projeto de cidadania mais pleno para o povo implicava uma 

9  “O conceito de participação popular na administração da capital paulista, desde 1989, foi 
parte componente da estratégia de ampliação de sua base social e política para fortalecer 
uma  forma  de  governar  a  cidade  introduzindo  novos  atores  –  a  população  excluída  e 
segregada – no processo de gestão.” (GADOTTI; JACOBI, 1994, p. 60).



inversão  de  prioridades  políticas  e  a  eliminação  de  inúmeros  obstáculos  à 

democracia popular. 

O  professor  e  economista  Paul  Singer  foi  Secretário  Municipal  de 

Planejamento do governo Luiza Erundina, e como resultado dessa experiência 

ele  publicou,  em 1996,  o  livro  Um governo de esquerda para  todos:  Luiza  

Erundina na Prefeitura de São Paulo (1989-1992). Este livro é uma espécie de 

depoimento  de  Paul  Singer  sobre  a  administração  petista.  Vejamos  como 

Singer avalia a questão da participação popular:

O conceito  de  participação  popular  tem que  ser  consistente 
com  o  propósito  de  governar  para  todos,  e  este  propósito 
decorre de nossa adesão à democracia. Quando a esquerda 
vence as eleições e assume o governo, os setores privilegiados 
da sociedade nem por isso perdem sua cidadania. Eles perdem 
o  acesso  privilegiado  às  verbas  públicas,  mas  suas 
necessidades e anseios não deixam de ser considerados pela 
nova administração, que procurará atendê-los dentro da nova 
priorização. Além disso, o governo de Luiza Erundina procurou 
mobilizar  recursos privados,  inclusive  de origem empresarial, 
para  completar  os  escassos  recursos  públicos  destinados  a 
atender o grande número de vítimas da crise econômica que 
atingiu o país durante nossa gestão. Esta mobilização se deu 
por meio dos canais de participação popular que foram criados. 
(SINGER, 1996, p. 244-245).

Paul Singer (1996), ao falar de um “governo de esquerda para todos”, 

queria chamar a atenção para o fato de que, mesmo “invertendo prioridades”, o 

governo  de  Luiza  Erundina  não  podia  ser  voltado  apenas  para  as  classes 

populares;  precisava  manter  também,  como  administração  pública,  uma 

relação com as classes dominantes dentro das regras do jogo democrático. 

Não era um governo revolucionário, que poderia romper com essas regras.

Enquanto  política  educacional,  ao  estudar  os  documentos  publicados 

pela SME-SP, eu pude perceber que, para Paulo Freire, a participação popular  

era um processo educativo buscando fortalecer a consciência de cidadania da 

população para que ela assuma o papel de sujeito das políticas públicas na 

transformação da cidade.  Esse  processo  implica  também a apropriação  de 

mecanismos  de  gestão  administrativa  pela  população,  tanto  para  saber 

reivindicar quanto para conhecer os entraves reais de uma forma de governar 

que  sempre  foi,  majoritariamente,  contra  os  interesses  do  povo.  O 

conhecimento  e  a  informação  é  um  direito  da  população.  Com  o  mote 



“Governar com a participação de todos”, a nova administração entendia que a 

participação popular deveria compreender tanto as etapas de conhecimento e 

análise das problemáticas da cidade quanto a discussão e decisão sobre as 

políticas a serem implementadas, além do controle, fiscalização e avaliação da 

própria população.

Os  membros  do  secretariado  de  Luiza  Erundina  insistiam  muito  na 

transparência  da  administração  para  que  a  população  tivesse  acesso  aos 

mecanismos  de  funcionamento  da  máquina  administrativa  municipal, 

empoderando os movimentos sociais e a sociedade civil,  estimulando a sua 

auto-organização e a mobilização. Um  Plano Estratégico de Participação foi 

construído para estimular a criação de canais democráticos institucionais que 

possibilitariam à população se apropriar, efetivamente, das informações, num 

verdadeiro processo educativo, dirigido para a construção de uma cidadania 

ativa  e  da  participação  plena  do  povo,  rompendo  com  a  herança  de  uma 

máquina  administrativa  municipal  marcada  por  uma  cultura  burocrática  e 

centralizadora. Cada secretaria, por sua vez, respeitando sua especificidade, 

estabeleceria  suas  diretrizes  setoriais  de  participação  cidadã,  integradas, 

porém,  a  um  plano  estratégico  intersetorial  de  governo,  para  evitar  a 

fragmentação  de  esforços  e  a  segmentação  do  processo  para  a  própria 

população.

A participação da população é uma conquista. Não é uma doação da 

Prefeitura. Contudo, a experiência administrativa do PT demonstrou que uma 

Prefeitura  Popular  pode  estimular  e  criar  mecanismos  de  participação  da 

população para cumprir seu propósito de formação para a cidadania e mudar a 

cultura política. Havia uma clara percepção de que o funcionário – chamado 

muitas  vezes  de  “o  povo  mais  próximo”  –  poderia  exercer  um  papel 

protagonista  importante  nesse  processo  de  participação.  Insistia-se  que  a 

participação necessitava de pré-condições. O povo precisava ser tratado com 

dignidade, o que implicava em fazer reuniões, assembléias, plenárias, eventos, 

etc. agradáveis, com música, cultura etc. Não se chama o povo para sofrer, de 

pé, amontoado em locais inapropriados e desconfortáveis.

A política de participação popular não era uma proposta exclusiva da 

Prefeitura de São Paulo. Era uma decorrência do chamado “modo petista de 



governar”  (PARTIDO  DOS  TRABALHADORES,  1991,  p.  6),  cujos  traços 

centrais eram:

a)  a  participação  popular  como  garantia  da  aplicação  do  plano  de 

governo e a articulação entre a democracia representativa e as formas diretas 

de representação da sociedade civil;

b)  a  inversão  das  prioridades  de  governo  em  relação  às  formas 

tradicionais de governar, direcionando os investimentos prioritariamente para 

as áreas mais carentes;

c)  a  desprivatização  do  Estado,  transformando  o  estatal  em público, 

combatendo o clientelismo e a corrupção e fortalecendo mecanismos de gestão 

pública não estatal.

A democratização do poder local e a descentralização eram dois eixos 

políticos  da redefinição do Estado e  de suas funções,  aliada à  reforma da 

sociedade política, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Isso implicava a 

mudança  na  vida  política  brasileira  para  um efetivo  exercício  da  soberania 

popular, 

[...] combinando as formas de democracia representativa com 
formas mais diretas de participação e gestão, a pluralidade dos 
canais  de representação social  que impulsiona o movimento 
popular  a  gerar  propostas  globais  para  a  sociedade  [...]. 
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1991, p. 6). 

A formalização da participação popular por meio de diferentes canais 

institucionais era considerada apenas como um dos aspectos de uma reforma 

profunda do Estado e da sociedade, no sentido de alterar o próprio modo de 

legitimação do poder, com vistas a superar séculos de autoritarismo. Essa é 

uma tarefa de formação política, portanto uma tarefa político-pedagógica.

A participação popular  é  um instrumento,  um meio para  um objetivo 

maior que é a justiça social.  Não basta o desenvolvimento econômico sem 

distribuição de renda. A noção de democracia e governabilidade precisa estar 

associada aos direitos humanos e à justiça social.

Tudo  isso  colocava  a  questão  da  relação  entre  o  partido  e  a 

administração,  um  problema  histórico  dentro  do  PT.  Tanto  Luiza  Erundina 

quanto  Paulo  Freire  tiveram  momentos  muito  tensos  com  o  partido.  Paulo 

Freire chegou a pedir demissão três a quatro vezes, motivado, inclusive, por 



essas  tensões,  naturais  num  partido  transformador  como  o  PT,  mas 

extremamente  complexas,  se  levarmos  em  conta  a  tradição  brasileira  de 

inexperiência  democrática.  Se,  de  um lado,  se  combatia  a  privatização  do 

Estado pelo mercado, não se poderia, de outro lado, opor essa privatização a 

uma  outra  privatização:  a  apropriação  do  Estado  pelo  partido.  Governar  é 

controlar pressões. Entre essas pressões está a pressão legítima do partido 

que venceu as eleições.  Dentro do Partido dos Trabalhadores e da própria 

administração  existiam  diferentes  concepções  da  relação  entre  partido  e 

administração. 

Há uma tensão política permanente entre um governo eleito 
que  tem  de  responder  às  necessidades  cotidianas  de 
realizações  e a expectativa  do partido  em ver  concretizadas 
suas diretrizes programáticas. Entre temores de intervenção do 
partido e receio de autonomia do prefeito há a necessidade de 
criar  espaços  de  mediação  política.  Torna-se  necessária  a 
criação de espaços que integrem a vontade política do partido 
com as exigências de resposta imediata de uma administração. 
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1991, p. 11).

No  caso  da  Prefeita  Luiza  Erundina  e  de  Paulo  Freire,  havia  uma 

consciência de que era necessário um caminho de mediação entre governar 

para todos com autonomia e, ao mesmo tempo, não perder de vista o projeto 

político  partidário  e  o  mandato  decidido  por  escolha  direta  da  população. 

Mesmo com essa clareza, não foi uma administração tranqüila em relação a 

esse aspecto,  segundo pude constatar  por  meio das entrevistas  realizadas. 

Essas tensões estendiam-se também em relação ao funcionalismo e ao Poder 

Legislativo.

A política  de  participação já  estava  definida  no próprio  programa de 

disputa da eleição. Ao assumir a Secretaria Municipal de Planejamento, Paul 

Singer propôs a participação popular na elaboração do orçamento da cidade. 

Num documento de agosto de 1989 ele afirmava:

Os políticos e técnicos burocratas sempre alimentaram a falsa 
idéia de que orçamento é coisa difícil  de se compreender, e 
que  só  gente  especializada  pode  manejá-lo.  Estamos 
começando a desmontar essa idéia e oferecendo a todos os 
cidadãos um novo canal  de participação no governo de sua 
cidade.  O programa de governar com participação popular  é 
parte  essencial  desta  administração,  desde  sua  campanha 



eleitoral.  Por  isso,  foi  parte  integrante  do  “Plano  de 
Emergência” (Plano dos primeiros cem dias de Governo) e do 
“Plano de Governo para 1989”. (SÃO PAULO, 1989dd).

Como ele disse, a criação de mecanismos de participação da população 

não visava  apenas  à  democratização da tomada de  decisões  –  uma mera 

reforma administrativa – mas uma mudança na cultura política. O sentido da 

participação popular tem o sentido de governar junto, um sentido radicalmente 

diferente da simples idéia da consulta popular. 

O momento político da administração do PT de estímulo à participação 

coincidiu com um novo contexto histórico. No final da década de 1980 e início 

da década de 1990, com a atuação dos movimentos populares e das ONGs, 

iniciou-se uma nova etapa na relação sociedade civil e governo, provocando 

profundas transformações na conjuntura política brasileira, por meio da criação 

de  novos  canais  de  participação.  Esse  processo  acabou  evidenciando  os 

limites  estruturais  do  Estado  capitalista  para  atender  os  interesses  das 

camadas populares.

A  grande  novidade  desses  grupos  era  que  mantinham  relativa 

independência  em  relação  aos  partidos  políticos,  buscando  afirmar  sua 

autonomia. Por conta da trajetória constitutiva desses movimentos populares 

(associações de bairro,  grupos de moradores, clube de mães, comunidades 

eclesiais  de  base  etc.),  eles  tinham  legitimidade  para  expressar  as 

necessidades e os desejos da base da sociedade. Eles se constituíram em 

atores de um novo contexto político.

Apesar  dessas  constatações  e  da  comprovação  da  atuação 

transformadora  dos  movimentos  populares,  pelo  menos  na  experiência  da 

parceria da SME-SP na educação de jovens e adultos, Maria da Glória Gohn 

avalia que

No  decorrer  dos  anos  80  os  movimentos  sociais  no  Brasil 
passaram,  no  plano  da  atuação  concreta  e  no  plano  das 
análises deles feitas, da fase do otimismo para a perplexidade 
e, depois, para a descrença. Vários fatores contribuíram para 
essas  mudanças,  com  destaque  para  as  alterações  nas 
políticas públicas e na composição dos agentes e atores que 
participam  de  sua  implementação,  gestão  e  avaliação;  o 
consenso,  a  generalização  e  o  posterior  desgaste  das 
chamadas práticas participativas em diferentes setores da vida 
social;  o  crescimento  enorme do associativismo institucional, 



particularmente  nas  entidades  e  órgãos  públicos,  os  quais 
cresceram muito em termos numéricos ao longo dos anos 80, 
absorvendo grande parte da parcela dos desempregados do 
setor  produtivo  privado;  o  surgimento  de  grandes  centrais 
sindicais;  o  aparecimento  de  entidades  aglutinadoras  dos 
movimentos  sociais  populares,  especialmente  no  setor  da 
moradia; e, fundamentalmente, o surgimento e o crescimento, 
ou  a  expansão,  da  forma  que  viria  a  ser  quase  que  uma 
substituta dos movimentos sociais  nos anos 90:  as ONGs – 
Organizações Não-governamentais. (GOHN, 2007, p. 285).

O estudo realizado por Gohn mostra que os movimentos populares, ao 

longo dos anos 80, sofreram uma crise. Muitos irão se decompor. Outros temas 

tomam  conta  do  debate:  gênero,  raça,  etnia,  meio  ambiente  etc.  Muitos 

movimentos  vão  se  institucionalizar  em  Organizações  Não-Governamentais 

(ONGs), criando tensões entre elas e os movimentos. Consequentemente, para 

a  autora,  o  universo  dos  movimentos  sociais  se  amplia  e  se  restringe 

simultaneamente. A análise de Gohn indica uma transformação na forma de 

atuação dos movimentos sociais em geral. No entanto, no nosso caso, iremos 

tratar  principalmente  dos movimentos  populares  que atuaram no campo da 

educação e sua relação com o Estado.

2.2 A participação popular como política de educação

A  Secretaria  Municipal  de  Educação,  articulada  com  a  política  do 

governo  municipal,  visando  à  melhoria  do  ensino  público,  promoveu  uma 

reorganização administrativa que garantia o estímulo à participação popular na 

gestão,  por  meio  de  instâncias  de  decisões  locais  e  regionais,  tais  como 

conselhos e fóruns.

No  primeiro  documento  enviado  à  Rede  Municipal  de  Educação, 

publicado no  Diário Oficial do Município no dia 1° de fevereiro de 1989, se 

afirma:

Entendemos que é a falta de participação nas decisões que 
muitas vezes leva ao desânimo e à descrença em relação à 
escola.  Pretendemos  implantar  os  Conselhos  de  Escola, 
fortalecer os Grêmios Estudantis e rever o papel das APMs – 
Associações  de  Pais  e  Mestres  Pretendemos  substituir 



gradativamente  a  atual  função  de  controle  burocrático  das 
DREMs  –  Delegacias  Regionais  de  Ensino  Municipal  –  por 
Núcleos  de  Ação  Educativa  (NAEs),  rompendo  com  uma 
estrutura  hierárquica  de  tomada  de  decisões  sustentada  de 
cima para baixo, e substituindo por instâncias de assistência, 
acompanhamento,  planejamento  participativo  e  atividade 
pedagógica. A população organizada – Conselhos Populares – 
cumpre  melhor  a  função  fiscalizadora  das  DREMs  [...].  No 
sentido  de  democratizar  desde  já  a  gestão  das  escolas, 
estamos fazendo entrar em vigor a partir de hoje o Regimento 
Comum das Escolas aprovado pelo CEE – Conselho Estadual 
de  Educação  –  em  1985,  que  prevê  a  implantação  de 
Conselhos de Escola. Devemos iniciar logo a discussão deste 
Regimento e regularizar a situação escolar dos alunos da rede 
municipal  de  ensino  junto  ao  CEE.  A  escola  demonstrará 
maturidade  exercendo  sua  capacidade  de  autogovernar-se. 
Devolveremos as programações curriculares e outros materiais 
arbitrariamente recolhidos no início da administração anterior, 
por  serem  patrimônio  das  escolas.  Desencadearemos  um 
processo de discussão para a construção de novas propostas 
curriculares.  A  escola  precisa  ser  um  espaço  vivo  e 
democrático onde todas as perguntas sejam levadas a sério, 
espaço  vivo  privilegiado  de  ação  educativa  e  de  um  sadio 
pluralismo de idéias. (SÃO PAULO, 1989l, p. 6-7).

Com  base  no  restabelecimento  do  Regimento  Comum  das  Escolas, 

várias  mudanças estruturais  foram implementadas.  Os novos Conselhos de 

Escola  eleitos  passaram  a  funcionar  com  caráter  deliberativo,  passando  a 

elaborar  o  plano  de  ação  orçamentário  de  escola  e  aprovando  o  plano 

escolar10. A Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da União Municipal 

dos  Estudantes  Secundaristas  (UMES),  incrementou  a  criação  de  Grêmios 

Estudantis nas escolas. Um produto importante da nova política educacional de 

Paulo Freire foi  possibilitar que cada escola pudesse elaborar seus próprios 

projetos  político-pedagógicos,  acelerando mudanças no interior  da  escola  e 

outros  pequenos  projetos  financiados  por  meio  de  orçamento  próprio  da 

Secretaria, buscando ampliar a autonomia escolar.

10  O  Regimento  Comum  das  Escolas  Municipais  de  São  Paulo  foi  discutido  pela  Rede 
Municipal de Ensino e aprovado pelo Parecer do Conselho Estadual de Educação 934/92. 
Estabeleceu, em seus artigos 7 e 8, que a Gestão da Escola “[...] deve ser entendida como 
um  processo  que  rege  o  seu  funcionamento,  compreendendo  a  tomada  de  decisão, 
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação referentes à política educacional no 
âmbito da unidade escolar, com base na legislação em vigor e de acordo com as diretrizes 
fixadas pela Secretaria Municipal de Educação. A gestão da Escola será desenvolvida de 
modo  coletivo,  sendo  Conselho  de  Escola  a  instância  de  elaboração, 
deliberação,acompanhamento e avaliação do planejamento e do funcionamento da Unidade 
Escolar.” (SÃO PAULO, 1992kk).



Seria incoerente da parte do educador Paulo Freire chegar com uma 

proposta pronta ao assumir a Secretaria Municipal de Educação, como seria 

também irresponsável chegar sem nenhuma diretriz política. Paulo Freire e sua 

equipe chegaram à Secretaria com a certeza de que poderiam implementar 

uma política democrática e, por isso, partiram de três princípios:  participação,  

descentralização e autonomia (SÃO PAULO, 1991b, p. 7). Contudo, o fato de 

Paulo  Freire  não  levar  uma  proposta  pronta  custou-lhe  fortes  críticas  da 

imprensa. Ao ser perguntado sobre os significados dessa crítica, em entrevista 

para o jornal Melhorar11, em outubro de 1989, Paulo Freire explica:

Quando eu disse que não tinha um programa pré-fabricado, 
não disse, de forma nenhuma, que não tinha programa. O que 
não aceito como viável – de um ponto de vista democrático e 
radical – é que os programas, quer nos campos da educação, 
do abastecimento,  do transporte,  da saúde,  sejam feitos por 
uma pessoa ou uma equipe distanciada das massas populares, 
que não são perguntadas, ouvidas ou indagadas em torno de 
seus  sonhos...  em  torno  de  seus  mitos...  suas  esperanças. 
Nem mesmo em torno de sua vontade,  maior  ou menor,  de 
estarem  presentes  no  processo  de  transformação  de  sua 
cidade.  Os  programas,  enquanto  necessários,  têm  que  ser 
criados  pelos  que  se  dedicam  a  refletir  sobre  a  teoria  e  a 
prática com os que também fazem a educação – mesmo que 
nem sempre o façam fundados numa clareza teórica – como os 
pais  dos  alunos,  as  próprias  professoras  ou  como  as 
comunidades  populares.  Portanto,  esta  questão  me  dá  a 
chance de explicar, mais uma vez, que sou pela programação. 
(PAULO, 1989, p. 4).

A  consulta  popular  era  um  mecanismo  democrático  inovador.  A 

qualidade  do  planejamento  devia  ser  resultado  da  interação  entre 

conhecimento científico e elementos do cotidiano. A leitura do mundo era etapa 

fundamental desse processo. Por isso, Paulo Freire afirma:

Nosso  papel  não  é  falar  ao  povo  sobre  a  nossa  visão  do 
mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a 
sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão 
do mundo que se manifesta nas várias  formas de sua ação 
reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A ação 
educativa  e  política  não  pode  prescindir  do  conhecimento 

11  O Instituto Paulo Freire dispõe, em seu Centro de Referência Paulo Freire, de inúmeros 
documentos,  entrevistas e artigos publicados em jornais diversos sobre a experiência de 
Paulo Freire na SME-SP.



crítico dessa situação, sob pena de se fazer ‘bancária’ ou de 
pregar no deserto (FREIRE, 2005, p. 100).

O  mote  que  a  equipe  levou  como  uma  bandeira  de  luta  foi  Escola 

Pública  Popular,  entendendo-a  como  aquela  escola  que  atende  às 

necessidades  do  povo.  Paulo  Freire  falava  em  mudar a cara  da  escola, 

marcada  até  então  pelo  autoritarismo,  e  que,  para  mudar,  seria  preciso 

introduzir nela práticas democráticas.

Trabalhamos  naqueles  quatro  anos  para  concretizar  uma 
escola onde a participação é entendida como imprescindível à 
formação  do  sujeito  social  e  a  relação  de  parceria  entre  a 
escola  e  a  comunidade  é  considerada  fundamental. 
Empenhamo-nos  em construir  uma escola  onde  o  educador 
seja sujeito de sua ação, capaz de refletir e alterar programas e 
métodos,  capaz  de  compreender  sua  comunidade  e  os 
processos de transformação de sua sociedade.  (CORTELLA, 
1992, p. 55).

Para  mudar  a  cara  da  escola era  preciso  primeiro  conhecê-la.  O 

diagnóstico da situação da rede municipal de São Paulo começou antes da 

tomada de posse. A herança não era nada positiva. Além da marca da prática 

autoritária, os déficits em todos os setores eram muito altos: muitas escolas 

estavam sem as mínimas condições de funcionamento.

Como  resultado  desse  diagnóstico,  em  1º  de  fevereiro  de  1989  foi 

publicado  o  documento  que  revelava  a  filosofia  que  Paulo  Freire  queria 

introduzir na sua gestão:  Aos que fazem a educação conosco em São Paulo 

(SÃO PAULO, 1989l). Nele são apresentadas as principais idéias do que viria a 

ser construído para concretizar a democratização das relações. Começando 

pela  afirmação  de  que  “[...]  aprender  é  gostoso,  mas  exige  esforço  [...]”, 

indicando que Paulo Freire não entendia o direito à educação apenas como ter 

acesso à escola, mas como o direito de aprender nela: Para ele, o aluno “[...] 

deverá ser o centro das preocupações, a medida do êxito ou do fracasso de 

nossa política”. A escola pública popular seria o oposto da escola burocrática, 

seria uma escola “bonita e alegre”. (SÃO PAULO, 1989l, p. 7).

Paulo Freire entendia que a questão da educação não era uma questão 

setorial.  Por isso, afirma, no final desse documento, que “[...]  o atendimento 

integral como direito do aluno deve ser facilitado pela integração com outras 



Secretarias [...]”  (SÃO PAULO, 1989l, p. 9), indicando o que caberia a cada 

Secretaria, de acordo com o entendimento mantido previamente com elas.

Uma Escola Pública Popular não é apenas aquela à qual todos 
têm  acesso,  mas  aquela  de  cuja  construção  todos  podem 
participar,  aquela  que  atende  realmente  aos  interesses 
populares que são os interesses da maioria; é, 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. (SÃO PAULO, 1989l, p. 10).

Neste primeiro documento percebe-se a preocupação de Paulo Freire 

relacionada com a qualidade da educação. Ele fala, neste documento, também 

sobre  a  importância  que  ele  dava  ao  diálogo.  Podemos  tomar  essa 

preocupação  de  Paulo  Freire  e  de  sua  equipe  como  indício  de  uma  das 

diretrizes futuras relacionada com a gestão democrática que, para ele, só seria 

possível  mediante  a  socialização  da  informação  e  o  diálogo.  É  nesta 

perspectiva  que  Paulo  Freire  apresenta  o  texto  do Regimento  Comum das 

Escolas (revigorando o Decreto n. 21.811, de 27 de dezembro de 1985), não 

como  um  documento  pronto  a  ser  incorporado  pela  rede,  mas  como  um 

documento  fundamental  para  a  democratização,  que  deveria  ser  discutido 

amplamente com os educadores. 

O diagnóstico da rede de ensino exigia  medidas emergenciais.  Essas 

medidas, porém, seriam insuficientes sem um projeto mais amplo como base 

para a mudança da qualidade da educação em São Paulo. 

Com base nessa visão mais ampla é que uma série de iniciativas foram 

tomadas logo no início da sua gestão. Entre elas: a reintegração nos mesmos 

locais de trabalho dos demitidos em função de uma greve12 ocorrida na gestão 

anterior;  a  criação  de  mecanismos  de  participação  nas  decisões,  como os 

Conselhos de Escolas e as APMs; a substituição das Delegacias Regionais de 

12  Os professores que receberam punições,  em decorrência  da greve  na  gestão  anterior, 
receberam apoio na nova gestão, não tendo prejuízos como, por exemplo, a atribuição das 
aulas. Em comunicado no dia 13 de junho de 1989 foi publicado um anexo à Portaria n. 
547/89 falando dos professores anistiados:  “[...]  aos professores anistiados,  beneficiados 
pelo Decreto n. 27.611 de 01.01.89, será computado tempo corrido para o fim de atribuição 
de aulas”. (SÃO PAULO, 1989h).



Ensino Municipal (DREMs13), vistas com um caráter puramente fiscalizador, por 

Núcleos de Ação Educativa (NAEs), mais centrados no seu caráter político-

pedagógico;  a  transferência  do  atendimento  da  saúde  escolar  (médicos, 

dentistas e psicólogos) para a Secretaria de Higiene e Saúde14; a integração à 

Secretaria Municipal de Educação da escolarização de jovens e adultos (EDA) 

que se encontrava na Secretaria de Bem Estar Social;  as transferências da 

Coordenadoria  de  Alimentação  e  Suprimentos  (CAS)  para  a  Secretaria 

Municipal de Abastecimento (SEMAB) e do Departamento de Saúde Escolar 

(DSE)  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SMS);  a  Superintendência  – 

SUPEME e o Departamento de Planejamento e Orientação – DEPLAN foram 

transformados em Coordenadorias dos Núcleos de Ação Educativa – CONAE. 

A Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa constituiu-se de Diretoria de 

Orientação Técnica. Esta ficou composta por Divisão de Orientação Técnica de 

Educação de Adultos, Divisão Técnica de Ensino de 1 º e 2 º Graus, Divisão de 

Orientação  Técnica  de  Educação  Infantil  e  Alfabetização  e  Centro  de 

Multimeios. 

A Divisão de Programas e Atividades Especiais, da SUPEME, passou a 

denominar-se Núcleos de Ação Cultural Integrada, subordinando-se à Diretoria 

de Orientação Técnica15 e compondo o Setor de Educação Não Formal; Setor 

de  Educação  Ambiental;  Setor  de  Atividades  Artísticas,  com  Serviço  de 

Manutenção e Reparos; Setor de Apoio às instâncias de democratização das 

escolas.

13  A  terminologia  Delegacias  Regionais  de  Ensino  Municipal  (DREMs)  foi  oficialmente 
utilizada na gestão do Prefeito Olavo Egydio Setúbal (1975 a 1979) a partir do Decreto n° 
15.002,  de  31  de março  de  1978,  que  criou  as  cinco  Delegacias  Regionais  de  Ensino 
Municipal (NORTE, SUL, LESTE, SUDESTE e OESTE). (SÃO PAULO, 1978).

14   Quanto a essa modificação, houve uma mensagem aos educadores da Rede Municipal de 
Educação, publicado em Diário Oficial do Município de São Paulo, no dia 11 de março de 
1989, esclarecendo a passagem do Departamento de Saúde Escolar para a Secretaria de 
Higiene  e  Saúde  (SÃO  PAULO,  1989w).  Nesta  mensagem  há  uma  preocupação  em 
comunicar  a  Rede  Municipal  de  Educação  que  a  nova  organização  não  implicava  em 
desativação das atividades do Departamento junto às escolas.

15  Eram  atribuições  do  Departamento  de  Orientação  Técnica  implementar  a  política 
educacional da SME; elaborar o plano de ação do Departamento articulado com o Gabinete 
do  Secretário  e  os  Núcleos  de  Ação  Educativa;  coordenar  proposta  de  trabalho  das 
decisões de Atividades Especiais,  Educação Infantil  e  Alfabetização,  Ensino de 1º  e  2º  
Graus e Educação de Adultos e Centro de Multimeios; promover cursos, treinamentos e 
atividades afins com vistas a atualização permanente dos docentes e especialistas da Rede 
Municipal  de  Ensino;  elaborar  critérios  para  aprovação  dos  projetos  pedagógicos  das 
atividades escolares. (SÃO PAULO, 1989j, p. 20).



A Assessoria Técnica do Gabinete passou a denominar-se Assessoria 

Técnica e de Planejamento16, composta de Núcleo de Planejamento Central e 

Centro de Informática.

Essa nova estrutura foi publicada em Diário Oficial do Município de São  

Paulo via decreto da Prefeita, n. 27.813, de 12 de junho de 1989, e tinha como 

preocupação garantir as seguintes políticas: 

Considerando  a  nova  política  educacional  da  Secretaria 
Municipal  de  Educação,  que  privilegia  a  autonomia  das 
escolas,  com  a  adoção  da  descentralização  administrativa; 
considerando  a  necessidade  de  reorganizar  suas  unidades 
regionais, com a criação de Núcleos de Ação Educativa, tendo 
em vista os Núcleos Regionais de Planejamento; considerando 
que  a  descentralização  envolve  obrigatoriamente  a 
racionalização  das  atividades  realizadas;  considerando  a 
necessidade  de  melhor  utilizar  e  maximizar  os  recursos 
humanos e técnicos. (SÃO PAULO, 1989b).

Dentre essas medidas emergenciais tomadas por Paulo Freire, temos no 

dia  19  de  janeiro  de  1989  a  publicação  da  Portaria  n.  383  (SÃO PAULO, 

1989f), que determinava a todos os servidores pertencentes à SME-SP, que 

estavam  prestando  serviços  fora  de  suas  unidades,  que  retornassem  às 

mesmas. Esta decisão exemplifica a preocupação da Secretaria Municipal de 

Educação  em  ter  a  escola  como  centro  de  sua  política,  garantindo  essa 

prioridade via mecanismos democráticos.

16  Eram atribuições da Assessoria  Técnica e de Planejamento:  garantir  a implantação da 
política educacional da SME; coordenar a atuação na área de planejamento em todos os 
níveis  da  SME;  sistematizar  e  fornecer  dados  de  diagnóstico  aos  interessados  e  às 
necessidades de formalização do planejamento, assim como das propostas em andamento 
e projeções sobre a atuação da SME; definir e implantar a sistemática de planejamento da 
SME após submetê-la à aprovação do Colegiado Central; acompanhar, controlar e avaliar a 
implantação das propostas de ação da SME face às diretrizes políticas definidas para este 
órgão;  proceder  a  estudos  de  prospecção  sobre  a  efetividade  da  atuação  da  SME; 
identificar  pontos  de  estrangulamento  na  implantação  da  política  proposta  e  tomar  as 
medidas  necessárias  à  sua  eliminação;  encaminhar  os  procedimentos  necessários  à 
racionalização  dos  fluxos  e  rotinas  da  SME;  elaborar  o  plano  orçamentário  da  SME, 
conforme as diretrizes operacionais da SEMPLA, e viabilizar sua execução, em integração 
com outros órgãos e unidades da SME; garantir a integração dos trabalhos da SME com 
outras Secretarias e entidades afins; estabelecer a relação entre a rede de ensino municipal  
e as redes de ensino estadual e particular visando uma atuação integrada no atendimento à 
demanda; propor e estabelecer convênios com entidades ou órgãos assim como controlar 
sua  execução  e  sugerir  medidas  de  continuidade,  alteração  ou  rescisão,  quando 
necessárias;  elaborar  documentos  relativos  a  planejamento  e  tomar  as  providências 
necessárias a sua divulgação. (SÃO PAULO, 1989j, p. 20).



Dez  meses  depois,  Paulo  Freire  se  perguntou:  “O  que  mudou?”  Na 

introdução de um documento avaliativo publicado em novembro de 1989, com 

esse título, ele afirma:

[...]  salários decentes, garantia de aperfeiçoamento constante 
aos professores, escolas conservadas, agilização das medidas 
burocráticas indispensáveis ao bom funcionamento das escolas 
– são condições sem as quais as metas educativas não podem 
ser atingidas. (SÃO PAULO, 1989s, p. 2).

Na verdade,  no primeiro ano foram aumentados substancialmente os 

salários dos professores, houve um grande esforço para a recuperação das 

escolas  e,  no  confronto  com  as  necessidades  da  rede  de  ensino,  foram 

estabelecidas as principais  prioridades:  a  necessidade de uma reorientação 

curricular participativa que incentivasse os projetos político-pedagógicos das 

escolas e a interdisciplinaridade; a formação permanente dos professores; a 

educação de jovens e adultos; a valorização dos trabalhadores da educação 17; 

e a reforma administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

Com  relação  à  reorientação  curricular  e  à  interdisciplinaridade,  10 

escolas-pilotos  iniciaram um trabalho  que  foi  se  multiplicando  pela  rede.  A 

formação  permanente  incluía  seminários  e  encontros  com  o  Secretário 

Municipal  de  Educação,  com  coordenadores  pedagógicos,  diretores  e 

professores, com os pais e com os trabalhadores em educação em geral, entre 

eles, merendeiras e vigias. 

A definição por 10 escolas-piloto gerou muita crítica por parte do Partido 

dos Trabalhadores, que alegou não ser esse um processo democrático. Mas, 

segundo Ana Maria Saul (2008), essa escolha se deu para garantir o apoio 

necessário na implantação dessa proposta pedagógica, por parte da Secretaria 

Municipal  de  Educação  e  dos  Núcleos  de  Ação  Educativa.  Para  as  outras 

escolas havia uma diversidade de projetos que aconteciam simultaneamente. 

Após um período de vivência  dessa experiência  com as 10 escolas-

piloto,  foram  montados  Seminários  Regionais  de  divulgação  e  debate  do 

Projeto-Inter.  As escolas apresentavam para a sua região os resultados do 

17  A administração anterior, durante quatro anos, não convocou os professores aprovados no 
concurso  de  ingresso  de  1985,  preferindo  ocupar  as  vagas  com critérios  clientelísticos. 
Contrariando  essa  política,  em  respeito  aos  professores  concursados,  entre  fevereiro  e 
novembro de 1989, foram nomeados 914 professores remanescentes daquele concurso. 



projeto, com mesas de debates sobre os avanços e dificuldades, organizadas 

pelos professores, com representantes da Secretaria Municipal de Educação e 

com apresentação de trabalhos de alunos.

No primeiro ano, para melhorar as condições do trabalho pedagógico, 

foram implementadas as salas de leitura, criado o Núcleo de Ação Cultural e 

Integrada,  o  Centro  de  Multimeios.  A  criação  de  grupos  de  formação  de 

professores de educação infantil e alfabetização, coordenadores pedagógicos e 

diretores  foi  fundamental  para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação.  A 

recuperação de prédios e equipamentos da rede foi essencial para a melhoria 

das condições de trabalho dos educadores.

Uma  das  inovações  importantes  introduzidas  no  primeiro  ano  de 

mandato foi a criação de Concurso Público para Operacionais. Pela primeira 

vez,  na  história  da  administração  pública  municipal,  serventes  e  escolares, 

vigias  e  contínuos  porteiros  fizeram  um  concurso  no  qual  seu  saber  foi 

valorizado e avaliado por meio de provas práticas e teóricas. O concurso foi 

discutido  previamente  com  os  próprios  operacionais,  o  que  se  constituiu 

também num processo formativo para eles. Lisete Arelaro (2006), então Chefe 

de Assessoria Técnica e de Planejamento da SME-SP, afirma:

Nós tivemos que fazer todos os concursos no primeiro ano de 
governo [...] nós acabamos entrando em um debate bonito, no 
sentido  de  ter  concurso  que  não  fosse  simplesmente  um 
concurso  por  teste,  mas  um  concurso  que  avaliasse 
efetivamente a prática da pessoa. Na verdade, nós acabamos 
fazendo concursos práticos, misturados com testes elaborados 
pela Fundação Carlos Chagas. 

Segundo Arelaro (2006), isso só foi possível porque Paulo Freire tinha 

um  grande  prestígio  nos  meios  educacionais.  No  concurso  para  os 

operacionais teve um peso muito forte a sua prática. Nos concursos anteriores, 

pessoas sem prática, mas com grau de escolaridade maior, passavam e depois 

eram realocadas em outras funções. Isso era feito de má fé apenas para efeito 

de ingresso na carreira pública. Paulo Freire, ao exigir a prática, eliminou essa 

distorção.

Para  adequar  a  estrutura  de  poder  da  administração  à  nova  visão 

política,  foi  necessário  fazer  uma ampla  reforma da  Secretaria,  ouvindo os 



usuários  e  os  funcionários  por  meio  de  um  processo  participativo.  Esse 

processo de consulta a todos os envolvidos na educação municipal, além de ter 

em vista  a construção coletiva e participativa,  tinha também a preocupação 

com a formação político-pedagógica de todos os envolvidos. Um bom exemplo 

dessa prática era a realização de encontros com segmentos até então não 

envolvidos pelas gestões anteriores.  Em comunicado no dia 13 de julho de 

1989, a Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa faz a chamada para a 

realização do  Encontro das Merendeiras,  convocando serventes,  porteiros e 

outros  servidores  para  discutirem  os  cargos  e  funções,  o  cardápio  das 

merendas e a importância nutricional. A participação efetiva exigia condições 

materiais que eram fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação por meio 

do  fornecimento  de  passes  (transporte)  para  a  locomoção  até  o  local  do 

encontro, além da alimentação em todo o período.

Como Paulo Freire disse em uma entrevista à Revista Nova Escola, logo 

no início da sua gestão, dia 26 de fevereiro de 1989,

Os mecanismos burocráticos que aí estão, o sem-número de 
papéis – um tomando conta do outro – a morosidade com que 
andam de um setor ao outro, tudo contribui para obstaculizar o 
trabalho sério que fazemos. A uma administração como a do 
PT  se  impõe  uma  transformação  radical  da  máquina 
burocrática.  A  que  está  aí  pode  prejudicar  também  uma 
administração  conservadora.  A  uma  administração 
progressista,  como  nos  incumbe  fazer,  essa  burocracia 
perversa aniquila  e emudece. E nós não vamos permitir  que 
isso ocorra. (FREIRE, 2001a, p. 34). 

Segundo Gadotti e Jacobi (1994, p. 69),

[...]  existiam dois tipos de fóruns de participação popular.  Os 
fóruns  formais  possuíam  estatuto  legal,  reuniam-se 
periodicamente,  sua representação era reconhecida em nível 
institucional  e  tinha  caráter  deliberativo.  No  caso  dos 
Conselhos  de  Escolas  havia  muitos  entraves  para  a  sua 
consolidação  como  fóruns  que  dispunham  de  efetiva 
participação  da  população.  As  razões  variam,  desde  sua 
apropriação  por  setores  da  população  que  usavam  estes 
conselhos  para  legitimar  suas  próprias  decisões  até  a  real 
capacidade de as escolas se organizarem. Considerando que 
no Brasil quase não existe tradição de organização política, o 
processo de dinamização de uma efetiva e inovadora proposta 
participativa  não  só  é  vagaroso,  como  enfrenta  diversos 



empecilhos  e  constrangimento  de  caráter  político-
administrativo. 

Arelaro  (2006)  afirma  que  o  princípio  da  gestão  democrática  era 

vivenciado também nos espaços de planejamento da Secretaria Municipal de 

Educação. O princípio da descentralização foi introduzido, como vimos antes, 

como  política  pública  da  Prefeitura.  Na  SME-SP,  esse  princípio  foi 

aprofundado, trabalhando com a gestão democrática em todos os níveis do 

Sistema Municipal de Educação, desde a escola até o Gabinete do Secretário.

Somente no final do primeiro ano de gestão, depois desses momentos 

de  discussão  de  diagnóstico,  de  problematização  e  discussão  da  política 

educacional é que nasceram coletivamente as quatro  grandes prioridades da 

gestão  de  Paulo  Freire,  definidas  no  documento  Construindo  a  Educação 

Pública  Popular  n.  2,  distribuído  na  rede  no  início  de  fevereiro  de  1990: 

Democratização  da gestão;  Democratização  do acesso;  Nova qualidade de  

ensino; Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos.

Essas prioridades funcionaram como diretrizes gerais ou princípios que 

iriam se complementando, na medida mesma em que eram implementadas. 

Por exemplo, a quarta prioridade mais tarde seria ampliada, levando por título 

Educação de Jovens e Adultos.

Antes  de  estudarmos  cada  prioridade,  precisamos  ter  clareza  dos 

pressupostos teóricos da Educação Pública Popular que fundamentou o plano 

de  trabalho  da  SME-SP.  Até  mesmo porque  o  “popular”  aqui  em nada  se 

aproxima do modelo de educação pública desenvolvido no final do século XX 

por governos liberais e populistas da América Latina.

Enquanto  diversos  textos  sobre  educação  discutem que,  nas  últimas 

décadas,  houve  uma deterioração da educação pública brasileira,  podemos 

perguntar  quando  foi  que  na  história  da  educação  brasileira  houve  uma 

qualidade popular da educação pública. A resposta, na minha percepção, não é 

nada otimista. O que até então ocorreu foi uma efetiva expansão das vagas, 

mas sem nenhuma preocupação com a permanência. 

Nesse  sentido,  não  poderemos  falar  de  deterioração  da  educação. 

Quando a  educação era  para  poucos,  para  uma pequena elite,  ela  era  de 

qualidade, segundo a visão dessa elite. Ao ampliar o acesso à escola pública, 



seria mais apropriado falar de uma nova qualidade para esse novo público. Por 

isso, Paulo Freire colocou entre as suas prioridades a construção de uma nova 

qualidade, uma qualidade da educação pública com caráter popular.

A transformação na área educacional proposta apenas pelo Estado, sem 

a  participação  da  sociedade,  demonstra  ser  essa  uma  alternativa  pouco 

eficiente, na medida em que a promoção pelo governo de grandes campanhas 

educacionais pouco consegue alterar a estrutura da educação. São modelos 

esvaziados de sentido e propostas sem uma concepção popular da educação.

A participação popular como política educacional defendida por Paulo 

Freire reforça a idéia de que, na gestão democrática da SME-SP, havia uma 

aproximação  entre  a  democracia  enquanto  valor  social  e  a  democracia 

praticada no cotidiano da administração. Uma política educacional não pode 

ser  democrática  pela  simples  afirmação  de  valores,  mas,  sobretudo,  pela 

construção e prática cotidiana. Os mecanismos de participação criados pela 

gestão Paulo Freire era um passo desse processo.

A  experiência  da  SME-SP  contribuiu  para  o  desenvolvimento  da 

autonomia, da responsabilidade e da capacidade de decisão, de escolha e de 

intervir, de analisar criticamente o cotidiano, de optar, de escolher entre manter 

ou romper com os valores e práticas socialmente construídos.

Antes  de  apresentar  as  principais  políticas  implementadas  por  Paulo 

Freire  é  preciso  nos  perguntar  sobre  qual  era  o  seu  perfil  como  dirigente 

político, quais os valores e princípios que ele defendia como Secretário, como 

intelectual orgânico. A Secretaria, além de contar com uma equipe qualificada, 

contava  também  com  a  colaboração  de  especialistas  em  Educação  das 

principais Universidades do Estado de São Paulo. Porém, muitas mudanças 

eram  esperadas  por  se  tratar  de  Paulo  Freire,  considerado  um  renomado 

teórico da Educação.

O cargo de Secretário Municipal de Educação da cidade de São Paulo 

era para Paulo Freire uma tarefa que implicava em compromisso ético com seu 

partido. Sua preocupação estava, também, no seu compromisso com a prática, 

com  a  oportunidade  de  aliar  a  sua  produção  teórica  com  a  prática.  Essa 

postura de Freire não era novidade. Ele ficou conhecido no mundo justamente 

por  ser  um  intelectual  que  trabalhava  com  as  massas.  A  experiência  de 

Angicos (1963), em que desenvolveu seu método de alfabetização de adultos, 



é  um  bom  exemplo  do  quanto  ele  estava  disposto  a  colaborar  para  a 

transformação da realidade dos trabalhadores analfabetos.

Quando  Gramsci  (1989)  afirma  ser  o  intelectual  o  representante  da 

hegemonia,  o responsável  pelo consenso ideológico da massa em torno do 

grupo dirigente, ele reforça o potencial revolucionário do intelectual. Ao mesmo 

tempo em que ele concentra essa função de segurar a massa em seu local de 

submissão,  ele  também  pode  potencializar  a  transformação  da  massa  ao 

contribuir  com a elevação da massa ao campo da hegemonia,  contribuindo 

para  que  os  valores  da  população  trabalhadora  passem  a  ser  o  valor 

organizador da sociedade civil e política.

O  papel  que  desempenha  o  intelectual,  em  nível  tão 
importante, pode, entretanto, ser modificado no sentido de uma 
reviravolta total, inscrevendo-se em uma configuração histórica 
que não é mais a total, inscrevendo-se em uma configuração 
histórica  que não é mais  a  tradicional,  na qual  ele  encontra 
como estabelecer  uma nova  relação  orgânica  com a  classe 
revolucionária  ascendente,  o  proletariado,  neste  caso:  o 
intelectual  se  vê  “organicamente”  levado  a  cumprir  uma 
gigantesca  tarefa  histórica  revolucionária,  que,  em razão  de 
sua  própria  adesão,  não  pode  mais  ser  adiada  por  muito 
tempo, sobretudo nos momentos de crise da superestrutura. A 
reaproximação que Gramsci efetua entre a classe operária e os 
intelectuais,  enquanto “intelectuais orgânicos do proletariado”, 
constitui  uma  revolução  no  pensamento  comunista,  já  que 
derruba a orientação que os partidos comunistas tinham dado a 
esse enorme problema. (MACCIOCHI, 1980, p. 188).

Paulo Freire não só cumpria seu papel de intelectual orgânico, isto é, 

não só elaborava criticamente o conhecimento e o reintroduzia no cotidiano dos 

trabalhadores, mas também fazia isso com uma esperança crítica, com uma 

esperança revitalizadora da luta. Para ele,

[...]  sem  um  mínimo  de  esperança  não  podemos  sequer 
começar o embate, mas, sem o embate, a esperança,  como 
necessidade ontológica, se devora, se desendereça e se torna 
desesperança que, às vezes, se alonga em trágico desespero. 
Daí a precisão de uma certa educação da esperança. É que ela 
tem  uma  tal  importância  em  nossa  existência,  individual  e 
social,  que  não  devemos  experimentá-la  de  forma  errada, 
deixando que ela resvale para a desesperança e o desespero. 
Desesperança e desespero, conseqüência e razão de ser da 
inação ou do imobilismo. (FREIRE, P., 2006, p. 11).



Enquanto  Secretário  Municipal  de  Educação  Paulo  Freire  sempre 

manteve os valores da esperança e da luta, da conscientização. Em entrevista 

concedida  para  essa  dissertação,  todos  os  seus  assessores  na  equipe  da 

Secretaria afirmaram essa qualidade de Freire, como veremos mais tarde. 

A seguir,  vamos apresentar as principais  políticas implementadas por 

Paulo Freire:  a democratização da gestão,  do acesso e da permanência, a 

busca  de  uma  nova  qualidade  do  ensino  e  o  MOVA  (Movimento  de 

Alfabetização de Jovens e Adultos).



CAPÍTULO 3

PRINCIPAIS POLÍTICAS 

IMPLEMENTADAS POR PAULO FREIRE

No Brasil, historicamente, a definição das diretrizes educacionais ficava 

delegada a um restrito grupo de intelectuais que pouco conheciam, ou pouco 

se importavam com a realidade da população, suas necessidades e valores. 

Para  esse  grupo,  o  conhecimento  provindo  das  camadas  populares  era 

considerado  como  “senso  comum”,  não  científico,  fragmentado  e  acrítico, 

incapaz  de  contribuir  para  a  definição  dessas  políticas.  As  elites  sempre 

desprezaram o saber  popular.  Paulo Freire,  ao contrário,  sempre levou em 

conta esse saber, entendendo que no senso comum popular existe também um 

bom senso que deve ser respeitado e valorizado.

A escola capitalista se preocupa em formar as classes populares para o 

mercado de trabalho e não para a cidadania. Por isso, ela não é participativa. A 

idéia de que o mercado de trabalho contribui positivamente para o crescimento 

da escolarização é equivocada, pois o que de fato ocorre é que o mercado de 

trabalho se utiliza da certificação fornecida pela escola para selecionar  sua 

mão-de-obra. No entanto, um dos papéis sociais da escola, na democracia, é 

justamente promover a igualdade social. A grande questão é que, quando a 

escola  pública  estatal  tem  seus  objetivos,  seu  currículo  determinado  por 

governos conservadores, pouco se faz pela transformação social; há apenas a 

manutenção do  status quo, na medida em que não é do interesse da classe 

dominante acabar com as desigualdades. Segundo Paul Singer,

Para que a meritocracia tenha aparência democrática, dando a 
todos igual oportunidade, a base da pirâmide é expandida ao 
máximo,  até  incluir  toda  população  no  grau  mínimo  de 
escolaridade obrigatória. Ao mesmo tempo, porém, a altura da 
pirâmide  aumenta  sem  cessar,  pois  a  estrutura  social 
capitalista  nada  tem  de  igualitária  e  o  papel  da  escola  é 
essencialmente selecionador. Entre base e altura da pirâmide 



tem  que  haver  uma  tal  proporção,  que  apenas  uma  fração 
“adequada” da clientela possa alcançar os estágios mais altos. 
Quando  esta  proporção  não  é  adequada  e  a  parcela  que 
consegue  penetrar  nos  níveis  superiores  do  ensino  é  muito 
maior que as posições a preencher nos níveis correspondentes 
da hierarquia social, a escola fracassa no desempenho do seu 
papel e as credenciais que fornece se desvalorizam, fazendo 
com  que  a  meritocracia,  que  legitima  a  ordem  hierárquica, 
perca credibilidade. (SINGER, 1988, p. 29).

O desafio  social  da  educação popular  não se  limita  em garantir  aos 

alunos acesso aos serviços a que têm direito.  É preciso prepará-los para a 

plena  consciência  de  seus  direitos  para,  assim,  poderem  aproveitar  as 

oportunidades, da mesma maneira que os filhos das classes médias e altas. 

Acreditar e lutar por uma educação pública de qualidade é um dos caminhos 

para garantir esse processo, com uma escola que ensine seus alunos e alunas 

a lutarem pelos seus direitos, a se auto-organizarem. Para isso, é necessário 

não só uma escola voltada para o valor popular, como também é essencial 

uma gestão democrática dessa escola. 

O professor Moacir Gadotti, que foi chefe de gabinete de Paulo Freire, 

afirmou  que  cunhou  a  expressão  Escola  Pública  Popular em  um  curso 

ministrado, em 1986, na PUC-SP. Para ele,

[...]  trata-se  da  escola  pública  estatal,  mas  com  o  controle 
social,  tendendo  à  autogestão  escolar.  As  considerações, 
críticas, propostas e posições desenvolvidas até aqui, apesar 
da  multiplicidade  de  teses  defendidas,  apontam  para  duas 
direções fundamentais e opostas. Poderíamos dizer que uma 
aponta  para o passado e a outra para o futuro,  que uma é 
conservadora e a outra progressiva. (GADOTTI, 1988, p. 5).

Gadotti (1988, p. 15) acrescenta:

Uma  escola  pública  popular  deverá  ter  uma  gestão 
democrática:  a  co-gestão,  hoje,  para  se  chegar,  amanhã,  a 
uma  verdadeira  autogestão.  Onde  hoje  é  possível:  a 
autogestão.  Esta  proposta  supõe  a  criação  de  conselhos 
populares,  democraticamente  eleitos  e  com  caráter 
deliberativo,  em  todos  os  níveis  (Municipal,  Estadual  e 
Nacional), cuja principal tarefa não é fiscalizar o cumprimento 
da lei como ocorre hoje com os Conselhos de Educação, mas 
promover a educação popular através de planos de educação 
com caráter popular, uma educação descentralizada, crítica e 
criativa.  Ao  Estado  (em  todos  os  níveis)  caberia  garantir  a 



execução desses planos através de recursos controlados pela 
base. 

Além de termos aqui uma preocupação em recuperar o significado da 

Escola  Pública  Popular,  seus  conceitos  e  viabilidades,  temos  também  a 

necessidade  de  identificar  em  que  medida  Paulo  Freire  e  a  sua  equipe 

concretizaram essas propostas na política da nova gestão da SME-SP.

Uma escola única popular não deverá ser confundida com uma 
escola uniformizadora, formando cabeças em série; deverá ser 
o local de um sadio pluralismo de idéias, uma escola moderna; 
uma escola alegre; competente, científica, séria, democrática, 
crítica  e  comprometida  com  a  mudança,  uma  escola 
mobilizadora, centro irradiador da cultura popular, à disposição 
de toda a comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-
la. (GADOTTI, 1988, p. 17).

O plano educacional elaborado pela SME-SP reflete em profundidade a 

perspectiva da escola pública descrita na citação. A SME-SP trazia uma nova 

prática  administrativa,  na  qual  compreendia  e  defendia  que era  a  escola  a 

responsável  por  pensar  a  própria  educação.  Para  isso  estimulava  e  dava 

suporte  técnico  a  diversas  iniciativas  educativas  como  atividades  culturais, 

jornais da escola, grupos de teatros etc. Essas iniciativas promoviam o respeito 

à diversidade, estimulavam a participação dos pais e contribuíam para uma 

educação humanista e técnica séria. Entre outros exemplos podemos citar o 

caso  do  Projeto  Gênese,  ou  mesmo  o  projeto Pela  vida,  não  à  violência, 

preocupado  com  a  educação  da  juventude  marginalizada  e  violentada 

socialmente. Uma passagem do caderno Pela vida, não à violência, produzido 

pela SME-SP, em 1992, ilustrava bem essa idéia:

Somos uma rede pública de escolas numa cidade que convive 
hoje  com  milhares  de  moradores  de  rua,  o  número  exato 
ninguém sabe. Já temos uma segunda geração de meninos e 
meninas de rua. Esta geração será parte integrante da nossa 
Escola  Pública  Popular  e  Democrática.  Se  hoje  ainda  não 
sabemos trabalhar e principalmente dar voz ao aluno comum, 
ao morador de cortiço e favela, como receberemos esta nova 
geração de rua? (SÃO PAULO, 1992ff, p. 26).

A SME-SP estava preocupada com a população marginalizada. Em uma 

cidade como a de São Paulo, na qual temos, além de uma população de baixa 



renda,  uma quantidade  imensa  de  pessoas  que  mal  têm condições  de  ter 

acesso  às  políticas  sociais,  preocupar-se  com  as  crianças  de  rua  é  uma 

indicação de mudança de rumo na política educacional. A escola pública, em 

geral, não está preparada para receber crianças de rua. As crianças de rua 

sempre foram tratadas pela assistência social, e não pela educação.

Paulo  Freire  pensou  a  educação  e  todas  essas  questões  graves  da 

cidade de São Paulo, como é o caso dos sem-tetos, dos moradores de cortiços 

e  das favelas,  consciente  dos limites  da própria  educação em alterar  esse 

dramático quadro.  Em entrevista  ao professor Carlos Alberto Torres (1997), 

registrada  no  livro  Pedagogia  da  luta:  da  pedagogia  do  oprimido  à  escola  

pública  popular,  ao  ser  questionado  sobre  os  limites  da  educação  e  o 

compromisso de um intelectual que está no poder, Paulo Freire respondeu:

Agora vou contar-lhe algo que você vai entender como alguém 
que  pensa  dialeticamente  e  não  simplesmente  fala  sobre 
dialética. Você deve conhecer intelectuais que falam muito bem 
sobre dialética, mas não pensam dialeticamente. Hoje, tenho o 
imenso prazer de perceber, a cada dia que passa, que o poder 
da educação reside exatamente em suas limitações. A eficácia 
da  educação  está  na  impossibilidade  de  se  fazer  tudo.  Os 
limites  do  educacional  levariam  um  homem  ou  uma  mulher 
ingênuos ao desespero. Um homem dialético ou uma mulher 
dialética descobrem nas limitações da educação a raison d’être 
para sua eficácia. É neste sentido que sinto que sou hoje um 
secretário de educação eficiente, justamente por ser limitado. 
(TORRES, 1997, p. 48).

Uma gestão popular e democrática não pode preocupar-se apenas com 

as  transformações  que  deseja  ver.  É  necessário  admitir  e  deixar  claro  à 

população  que  muitos  desses  problemas  foram  e  são  gerados  por  outras 

esferas.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  tem  por  responsabilidade 

administrar a política educacional de seu município, mas, ao mesmo tempo, 

enfrenta dificuldades que são geradas no contexto estadual,  federal,  global. 

Muitas  das  frustrações  daqueles  que  se  envolvem  em  processos  de 

democratização  decorrem  do  não-conhecimento  dos  limites  e 

responsabilidades de cada esfera de governo e do contexto global. Reconhecer 

os limites de suas ações permitia a Paulo Freire trabalhar e pontuar os avanços 

da implementação da sua política. 



3.1 Democratização da gestão

Democratizar  uma  gestão  é  um  grande  desafio  em  qualquer 

circunstância.  Quando se altera a forma como está organizado o poder,  os 

fluxos  das  decisões,  os  valores  atribuídos  às  pessoas  e  seus  cargos, 

necessariamente se mexe com os códigos sociais instituídos. Democratizar o 

espaço  escolar  naquele  momento  em  que  se  estava  saindo  de  um  longo 

período de ditadura militar era um desafio ainda maior. Segundo o historiador 

José Murilo de Carvalho, uma das conseqüências do regime autoritário (1964-

1985) foi a excessiva valorização do Poder Executivo.

Se  os  direitos  sociais  foram  implantados  em  períodos 
ditatoriais,  em  que  o  Legislativo  ou  estava  fechado  ou  era 
apenas  decorativo,  cria-se  a  imagem,  para  o  grosso  da 
população,  da centralidade do Executivo. O governo aparece 
como o ramo mais importante do poder, aquele do qual vale a 
pena aproximar-se [...].  O Estado é sempre visto como todo-
poderoso,  na  pior  hipótese  como  repressor  e  cobrador  de 
impostos;  na  melhor,  como  um  distribuidor  paternalista  de 
empregos e favores [...].  Essa cultura orientada mais para o 
Estado do que para a representação é o que chamamos de 
“estadania”,  em  contraste  com  a  cidadania.  Ligada  à 
preferência  pelo  Executivo  está  a  busca  por  um  messias 
político,  por  um  salvador  da  pátria.  Como a  experiência  de 
governo democrático tem sido curta e os problemas sociais têm 
persistido e mesmo se agravado, cresce também a impaciência 
popular  com  funcionamento  geralmente  mais  lento  do 
mecanismo  democrático  de  decisão.  (CARVALHO,  2005,  p. 
221-222).

José Murilo de Carvalho fala de uma visão messiânica muito presente na 

nossa tradição política, que desvaloriza a prática da participação, tida como 

ineficaz. Dentro dessa concepção da política responsabiliza-se o Presidente, 

Governador  e  Prefeito  pelas  transformações  sociais.  Mesmo  em processos 

democráticos de participação, nesse contexto, exigimos respostas imediatas. 

Diante  das dificuldades políticas,  acusamos o  processo democrático de ser 

lento e burocrático. 

Aquele momento histórico era ambíguo: o contexto nacional dava-nos a 

vantagem  de  haver  um  forte  interesse  em  participar,  enquanto  o  contexto 



internacional  era o de avanço das políticas neoliberais que aumentavam as 

práticas  individualistas  e  despolitizadas,  difundiam  a  ideologia  de  não-

pertencimento à comunidade. O quadro internacional aumentava a sensação 

de  impotência;  os  sujeitos  sentiam-se  à  parte  do  processo  de  decisão. 

Consequentemente, a criação de espaços participativos e deliberativos entrava 

em conflito com a lógica que individualiza os desejos, os sonhos, que defende 

a idéia de organização do Estado como uma empresa, que se pretende ágil. E, 

portanto, tomar as decisões a partir da consulta popular, de consensos é visto  

como perda de tempo na implementação das políticas.

Paulo Freire vivenciou esse contexto descrito por Carvalho, ao estimular 

a  participação  popular,  seja  no  momento  de  implementação/ativação  dos 

Conselhos de Escola,  seja  na  tentativa  de instituir  as eleições diretas  para 

diretores,  ou  mesmo  na  sua  relação  com  o  excesso  de  procedimentos 

burocráticos que enfrentava.

O revigoramento do Decreto n. 21.811 (SÃO PAULO, 1985a) do Prefeito 

Mário Covas, que instituía os Conselhos de Escola já era uma clara definição 

da  diretriz  que  a  política  municipal  de  educação  tomaria  em  1989:  a 

participação e democratização das relações de poder.

Com  o  objetivo  de  estimular  a  participação  popular  nas 
decisões  da  política  educacional,  investiu-se  na 
democratização  das  relações  de  poder  na  sala  de  aula,  na 
participação  da  comunidade  escolar  no  conselho  de  escola 
com caráter deliberativo e na elaboração coletiva do orçamento 
educacional, tendo por base os planos elaborados nas escolas, 
pelos  representantes  de  pais,  alunos,  professores  e 
funcionários  reunidos  paritariamente  nos  conselhos. 
(CORTELLA, 1992, p. 55).

Com a finalidade de fortalecer a participação popular foram recuperados 

e  criados diversos  mecanismos de participação.  Paulo  Freire  e  sua equipe 

tinham  clareza  do  papel  formador  do  Conselho  de  Escola  para  a 

democratização, visto que a participação nas decisões passava a ser exercida 

plenamente nos Conselhos e mesmo porque havia uma grande preocupação 

em ressaltar o caráter educativo dos Conselhos. Esse processo de reativação 

dos  Conselhos  contribui  diretamente  para  a  descentralização  do  poder,  na 

medida em que, além de exercer seu papel deliberativo, a comunidade passa a 



refletir e a colaborar com a definição do plano escolar, reforçando o seu caráter 

político-pedagógico.

Um dos desafios enfrentados nesse processo foi  o  de ressignificar  o 

conceito  de  participação,  levando em conta  que,  na  administração anterior, 

participar era visto apenas como discussão de problemas. Na gestão de Paulo 

Freire, as decisões dos Conselhos eram consideradas como a base do Plano 

Geral  da  SME-SP.  Os  planos  dos  10  Núcleos  de  Ação  Educativa  eram 

elaborados em função das prioridades apontadas pelos Conselhos de Escola. 

Além dos Conselhos de Escola, foram instituídos 10 Conselhos Regionais de 

Conselhos de Escola (CRECEs) para a discussão das prioridades regionais e 

para a integração entre Conselhos de Escola. Os Conselhos impulsionaram a 

participação dos pais e das comunidades. 

Os conselhos de escola têm papel fundamental nesta política 
educacional, constituindo-se em canal de participação popular 
articulado  em todos os  níveis  de gestão  da  Secretaria.  Sua 
função básica é a de possibilitar que os diferentes pontos de 
vista, expressos em cada segmento sejam trabalhados para a 
definição  coletiva  de  qual  escola  queremos  construir, 
delineando numa linguagem diferente,  menos técnica e mais 
humana, os contornos da ação educativa que se fará realizar. 
(SÃO PAULO, 1991b, p. 5).

A democratização da gestão funcionou concretamente também por meio 

de  outros  colegiados,  além  do  Conselho  de  Escola,  dos  CRECEs  e  do 

colegiado dos NAEs que reunia  os  integrantes  das equipes dos NAEs.  No 

Gabinete da SME-SP foi criado o  Colegiado Central, reunindo a  Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT), a  Coordenadoria de Núcleos de Ação Educativa, 

representantes  do  Gabinete  e  o  Secretário  de  Educação,  e  entre  esse 

Colegiado e os  Colegiados dos NAEs,  foi  criado o  Colegiado Intermediário, 

reunindo representantes dos NAEs, da DOT, da CONAE e do Gabinete.

A  política  de  descentralização  implica  não  só  o 
reconhecimento,  mas  a  incorporação  das  deliberações  da 
comunidade  escolar  e  educacional  no processo decisório  da 
política  educacional.  O  grande  desafio  era  a  forma  de 
incorporar,  objetivamente,  a  este  processo  –  que  define  a 
política  educacional  –  as  unidades  escolares,  consideradas 
como  comunidades  educacionais,  por  envolverem  CE  e  a 
representação  dos  movimentos  organizados.  A  alternativa 



adotada  foi  unificar  a  dimensão  do  planejamento  e  a  sua 
articulação com a organização de um sistema de deliberação 
por colegiado. O repto em questão era romper com as relações 
de  poder  existente,  valorizar  e  resgatar  a  noção  de  escola 
como equipamento  social,  acomodar  a demanda e estimular 
mecanismos  de  co-responsabilização  da  população  na 
dinâmica de gestão. (GADOTTI; JACOBI, 1994, p. 70).

Além da criação de vários setores de participação e, consequentemente, 

de descentralização do poder, havia uma forte preocupação por parte da SME-

SP  em  promover  a  articulação  e  veiculação  das  informações  entre  os 

diferentes segmentos. Isso demonstra o cuidado daquela gestão em promover, 

de fato, uma transformação administrativa. Com as experiências vividas nos 10 

primeiros  meses,  ficava  evidente  que  ali  estava  sendo  gestada  uma  nova 

relação  entre  sociedade  civil e  governo,  na  qual  uma  administração 

transparente  e  popular  não é  dependente  de uma burocracia  massacrante. 

Aqui  estava  sendo  experimentada  uma  forma  de  governo  na  qual  a 

participação popular, em todos os níveis, era imprescindível.

Todas  essas  medidas  favoreciam a  autonomia  das  escolas,  indo  ao 

encontro das expectativas de Paulo Freire quanto à capacidade das escolas de 

autogovernar-se. Dentro dessa perspectiva, decorridos 10 meses de gestão, a 

SME-SP, em seu documento avaliativo, apontava:

Não  há  mudança  possível  em  Educação  sem  participação 
responsável dos pais, professores, alunos e funcionários numa 
escola  que  possua  autonomia  para  definir  seus  rumos  e 
resolver  seus  problemas  específicos.  Por  isso,  a  SME 
descentralizou  o  Orçamento,  atribuindo  mais  recursos  às 
unidades  escolares.  Ao  mesmo  tempo,  está  fortalecendo  a 
organização  dos  Conselhos  de  Escola  e  dos  Grêmios 
Estudantis,  para  que  as  escolas  possam  exercer  sua 
autonomia na direção dos interesses da maioria. (SÃO PAULO, 
1989o, p. 25).

A política de democratização da gestão não se limitou aos Conselhos de 

Escola. Essa política compreendia toda a gestão.

A partir do segundo ano de implantação dos Conselhos, em diferentes 

avaliações  percebeu-se  o  quanto  a  cultura  da  fragmentação  dificultava  a 

consolidação dos Conselhos de Escolas e, portanto, da gestão democrática. 



Pode-se dizer que 1989 foi considerado um ano de atendimento emergencial, 

sem muita clareza quanto às prioridades e metas:

Com as metas ainda difusas, apontávamos para a necessidade 
de uma melhor  definição de nossa política  educacional,  que 
possibilitasse  o  acompanhamento  do  plano  escolar. 
Solicitávamos maior discussão sobre a formação permanente 
que ainda não representava um trabalho profundo, consistente 
e  contínuo.  A  política  relativa  ao  curso  noturno  também 
colocava como indefinida.  Reconhecemos hoje que a escola 
ainda  é  um universo  fechado  e  que  o  espaço  da  educação 
popular  voltado  para  a  formação  crítica  ainda  não  está 
consolidado.  A  participação  nos  Conselhos  de  Escola  é 
incipiente, embora mudanças significativas tenham sido obtidas 
após as suas eleições, no início do ano de 1990. (SÃO PAULO, 
1991b, p. 16)

Vários problemas foram detectados no que se refere à democratização 

da  gestão  ao  longo  dos  quatro  anos:  a  baixa  interação  entre  CRECEs, 

Movimentos Populares e Escolas; a pouca participação nos debates sobre o 

Regimento Comum e o Estatuto do Magistério; os alunos pouco participaram e 

foram poucas unidades da rede que conseguiram construir Grêmios Estudantis.

Para estimular e fortalecer a participação e diminuir as resistências, a 

SME-SP lançou diversas campanhas. Um exemplo dessas campanhas foi  a 

que promoveu o fortalecimento dos Conselhos de Escola, na qual cadernos 

formativos  foram  enviados  para  as  escolas.  O  conteúdo  desses  cadernos 

abordava desde como criar o Conselho de Escola até quais eram os caminhos 

percorridos pelas verbas destinadas às unidades escolares. 

Destaco, aqui, uma das cartas assinadas por Paulo Freire para uma das 

campanhas. Na carta em questão, ele, ao se dirigir à comunidade escolar, faz 

uma análise crítica, reconhecendo que, apesar dos esforços, um ano após a 

implementação dos Conselhos, a participação efetiva da população ainda era 

baixa.  No  entanto,  Paulo  Freire  afirmava  que  a  participação  não  era  só 

possível, mas também necessária. Para ele, a cidadania ativa precisava ser 

criada  e  recriada  pelo  processo  educativo,  pelo  debate  público,  pela 

multiplicação de espaços institucionais de discussão e deliberação. 

Sabemos  que  participar  envolve  ônus  (tempo  demandado  pela 

participação,  responsabilidades  assumidas  no  processo  etc.)  e,  portanto,  é 

fundamental que, além de se ter clareza da importância da participação, os 



sujeitos vejam resultados positivos desse trabalho. A burocratização enfrentada 

pelo Conselho impedia, muitas vezes, perceber o quanto o envolvimento dos 

membros do Conselho fazia diferença na gestão do cotidiano escolar.

Outro  aspecto  a  ser  considerado  é  a  criação  de  condições  para  a 

participação. Faltou por parte da SME-SP, em conjunto com a Prefeitura, criar 

projetos  que facilitassem a vinda da comunidade à escola.  Por  exemplo,  a 

realidade  da  jornada  de  trabalho  dos  pais  dos  alunos  era  um  fator  que 

contribuía para a baixa participação. Não basta haver interesse dos pais se, por 

outro lado, o seu local de trabalho não os dispensa para essa participação.

Vejamos, agora, a implementação do Conselho de Escola a partir  do 

olhar de uma professora, registrado no livro  Aceita um conselho?, de Ângela 

Antunes (2002), hoje Diretora Pedagógica do Instituto Paulo Freire, e que, no 

período em que Paulo Freire foi  Secretário de Educação, era professora da 

rede  municipal  de  ensino.  A  experiência  relatada  nesse  livro  é  muito 

significativa, por vários motivos. Dentre eles, o fato de ser um depoimento de 

uma professora  que vivenciou  os  significados  das administrações,  tanto  de 

Jânio Quadros quanto de Luiza Erundina. Além disso, esse livro nos mostra 

qual  era  a  realidade  escolar  sob  o  olhar  de  uma  professora  que  assumia 

verdadeiramente o seu papel político na comunidade. E, por fim, também nos 

dá  indícios  das  dificuldades,  rejeições  e  articulações  criadas  por  parte  de 

diretores, coordenadores pedagógicos e pais que, ou por não compreenderem 

a política educacional  da SME-SP, criavam forte resistência,  ou até mesmo 

porque  que  eram  claramente  contrários  à  democratização  dos  espaços 

escolares.

Ângela Antunes relata que, na escola em que ela atuava, ao tomarem 

conhecimento da política educacional da nova gestão, os professores ficaram 

entusiasmados. Entre os motivos desse entusiasmo estava a busca por uma 

escola distante daquela vivenciada na administração anterior, que tinha sido 

notoriamente autoritária. Segundo a professora,

O que predominava na prática educativa era a reprodução dos 
conteúdos  fragmentados  e  compartimentalizados.  O  livro 
didático era,  em muitos casos,  o único material  usado como 
fonte  de  informação,  como  instrumento  principal  do  fazer 
pedagógico. Fazer esse alheio à experiência sociocultural dos 
educandos com os quais trabalhávamos. Além disso, na clara 



tentativa  de  transformar  a  maioria  dos  diretores  em  fiéis 
cumpridores  das  ordens  de  seus  superiores  hierárquicos,  a 
política salarial acentuou a diferença de salários entre direção e 
docência.  O  poder,  em  nível  de  unidade  escolar,  estava 
centralizado  na  figura  do  diretor.  (ANTUNES,  2002,  p.  105-
106).

Com  o  início  da  gestão  de  Luiza  Erundina,  as  marcas  autoritárias 

deixadas nas relações dentro da escola, pela gestão de Jânio Quadros, iriam 

aos  poucos  sendo  apagadas  e  transformadas,  pois,  mesmo  diante  da 

experiência autoritária da administração anterior, os professores não haviam 

abandonado seus sonhos de construírem uma escola mais democrática. E foi 

com grande expectativa que eles receberam as propostas vindas da Secretaria 

Municipal de Educação. No caso, Ângela Antunes e seu grupo de professores 

resolveram iniciar a proposta de democratização da gestão pelo Conselho de 

Escola. A professora deixa claro que eles não conheciam em profundidade os 

procedimentos para a realização do Conselho de Escola; no entanto, a vontade 

e necessidade de mudar era imensa. 

Os registros da professora Ângela fazem um retrato da escola na qual 

trabalhava:  diretora  autoritária,  pais  resistentes,  alunos  que,  por  falta  de 

experiência  democrática,  exageravam  em  suas  cobranças,  ou  mesmo 

comportavam-se de forma equivocada. Ângela Antunes avalia que:

Alguns membros do Conselho [...] mostraram-se preocupados 
com a implantação dos projetos  na nossa escola  e também 
com o desempenho do Grêmio, alegando que nossos alunos 
estavam muito questionadores e atrevidos. Sabíamos que sair 
de uma escola autoritária e centralizadora – na qual qualquer 
mudança  era  conquistada  com  muita  persistência  e  grande 
desgaste  emocional  –  para  outra,  aberta,  democrática,  que 
ouvia todos os segmentos, que abria as portas da escola para 
a  comunidade,  poderia  gerar  alguns  problemas.  Tínhamos 
consciência de que só avançaríamos com o tempo, pois esse 
avanço implicava uma reeducação de todos, reeducação essa 
que não se constrói  em um ano letivo. (ANTUNES, 2002, p. 
126).

Compreender  as  conquistas  e  limites  da  democracia  não  é  tarefa 

simples.  Exige  tempo  histórico,  mudança  de  comportamento,  respeito  e 

valorização do outro, e, sobretudo, disposição para fazer melhor. Na sala de 

aula,  as mudanças promovidas pelo Conselho de Escola e pelo Grêmio se 



faziam mais evidentes. Para alguns professores,  observar  as mudanças em 

seus alunos era prazeroso; para outros, era perturbador. Alunos mais críticos 

pediam aulas mais críticas, o que, para alguns professores, era sinal de mais 

trabalho. 

Não eram só as relações interpessoais que desafiavam os professores 

na construção da autonomia escolar. Havia também os desafios burocráticos 

que emperravam os sonhos daqueles professores. O Regimento Comum dava 

abertura  para  as  escolas  decidirem  sobre  a  aplicação  de  suas  verbas. 

Simultaneamente,  os  professores  se  viam  barrados  por  documentos 

encaminhados  pela  SME-SP  para  as  escolas  que  restringiam  o  uso  dos 

recursos financeiros.  Segundo a professora Ângela,  esses desacertos  eram 

fontes de diversos problemas:

Diante daquelas determinações nós nos questionávamos sobre 
os limites do nosso poder de decisão na escola. Passamos por 
situações  na  nossa  escola  em  que  precisávamos,  com 
urgência,  por exemplo,  de lâmpadas, que não constavam na 
lista  de  materiais  que  podiam  ser  comprados,  pois  seriam 
oferecidos  pelo  Departamento  de  Materiais  (Demat),  órgão 
responsável  pela  compra  e  fornecimento  de  materiais  de 
manutenção às escolas.  Entrando em contato com o Demat, 
informaram-nos que não havia no estoque o material solicitado 
e que nós deveríamos aguardar até que eles fizessem nova 
licitação  para  renovar  o  estoque.  (ANTUNES,  2002,  p.  131-
132).

Paulo Freire,  desde seu discurso de posse,  já se preocupava com o 

risco da burocracia transformar-se em burocratismo, que impede as mudanças 

e, por isso, a descentralização fazia parte de suas propostas. Para elucidar 

essa compreensão de Freire, transcrevo o trecho de seu discurso, reproduzido 

na obra Paulo Freire: uma história de vida, de Ana Maria Araújo Freire.

Esse  sonho  tem  necessariamente  que  ver  com  uma 
compreensão da escola, da rede, com a descentralização de 
uma série de coisas. Por exemplo, eu confesso a vocês eu não 
entendo como é que o secretário ou o diretor, a diretora de um 
departamento  qualquer  aqui  neste  edifício,  precisa  ser 
chamado atenção por que está faltando uma torneira em uma 
escola. As escolas têm que ter uma autonomia, não apenas à 
nível  da materialidade,  mas as escolas precisam ser centros 
também, como o secretário desta casa, centros de reflexão. Lá 
estão mais ainda, sobre a prática que se dá na escola, isso faz 



parte da própria formação permanente da educadora. Então, a 
tentativa de diminuir a burocracia sem extingui-la, tem que ver 
com a nossa compreensão, e não única, do espaço da escola. 
(FREIRE, A., 2006, p. 291).

Se compararmos a vontade política de Paulo Freire manifestada em seu 

discurso  de  posse  com  o  depoimento  da  professora  Ângela  Antunes, 

verificaremos que, entre a realidade projetada e a realidade vivida, havia uma 

grande distância.  Paulo Freire  não conseguiu  implementar  amplamente sua 

proposta de descentralização. Mas, independentemente disso, era a primeira 

vez  que  tínhamos  uma  Secretaria  Municipal  de  Educação  tão  fortemente 

empenhada em realizar uma transformação cultural do poder.

Mesmo diante de alguns impasses burocráticos, a proposta de gestão da 

SME-SP  era  marcadamente  democrática.  As  experiências  do  Conselho  de 

Escola e o estímulo à formação do Grêmio Estudantil era um forte indicativo 

disso. Mas, como dissemos em vários momentos deste trabalho, a trajetória 

histórica  das  escolas,  com  uma  concepção  hierarquizada  e  autoritária  das 

relações escolares, impedia que as mudanças ocorressem no curto período de 

uma gestão. Nesse processo, havia também a resistência daqueles que não 

queriam abrir mão do seu poder.

Vejamos como Paulo Freire entendia o papel do Conselho de Escola:

O Conselho de Escola é a representação de algum poder: tem 
algum  poder,  não  apenas  o  poder  do  diretor  da  escola,  do 
dirigente  da  escola.  É  constituído  por  professores, 
representantes de pais e também por funcionários da escola e 
alunos.  Por  exemplo,  freqüentemente  admito  alguém  para 
trabalhar numa escola. Assino o documento, mas a aprovação 
vem do conselho;  não  cabe  a  mim escolher  tal  pessoa.  Os 
conselhos  escolares  são  uma  das  principais  frentes  de 
democratização  escolar  e  de  descentralização  escolar  e  de 
descentralização de poder. (TORRES, 1997, p. 74).

Outro depoimento importante sobre esse processo de democratização 

foi  o  das  assessoras  técnicas  da  SME-SP,  Olgair  Gomes  Garcia  e  Rosi 

Giordano. Elas acompanharam o movimento de democratização do currículo 

por meio do Projeto Interdisciplinar. Como já dissemos no capítulo primeiro, o 

diferencial  desse  projeto  está  no  envolvimento  de  todos  no  processo  de 

planejamento. Em artigo publicado na  Revista Educação Municipal, Garcia e 



Giordano (1989) relatam a experiência vivida no cotidiano, o envolvimento dos 

alunos, seus sonhos, desejos e frustrações. 

Segundo os depoimentos dessas assessoras, a SME-SP promoveu um 

encontro  no  dia  07  de  abril  de  1989,  entre  as  crianças  que  tinham  a 

responsabilidade  de  representar  a  rede  e  a  equipe  da  Secretaria.  Nesse 

encontro estavam previstos três momentos. O primeiro era o de apresentação 

dos presentes; o segundo consistia em realizar um levantamento dos sonhos 

daquelas crianças por meio de representação plástica ou teatral. Por fim, seria 

realizada uma síntese para a  definição das linhas gerais  do  Projeto.  Paulo 

Freire estava presente nesse encontro com o propósito de ouvir as crianças. 

Essa  presença  física  do  Secretário  de  Educação  é  um  dos  pontos  que 

comprova o quanto Paulo Freire mantinha sua coerência enquanto educador 

que não dissociava a teoria da prática. Segundo relatam as assessoras, 

Foi no momento da síntese dos trabalhos que, com a presença 
de Paulo Freire, através da fala, expressaram o desejo de uma 
escola que não lhes fosse estranha: “a gente queria se sentir 
em casa”, “ser compreendido”, “poder pedir 3 vezes ou mais a 
mesma explicação”, “ter professores amigos”, “que soubessem 
que a gente não é malcriado, mas que, às vezes, a gente traz 
problemas de casa”, “professores que não nos dessem como 
castigo cheirar as latas de lixo” [...].
Ao final nos reconhecemos, nós e as crianças, às avessas, por 
caminhos diversos: pedíamos o sonho, nos deram a realidade 
– na representação deles – na concretude dela. A aparência de 
“embotamento dos sonhos”,  de ausência de utopia por parte 
das crianças se desfez para dar lugar a uma lição: a vontade 
de  construirmos  uma escola  democrática  e  de  mudarmos  a 
cara da escola é de todos nós. (GARCIA; GIORDANO, 1989, p. 
112).

O  que  desejo  mostrar  por  meio  desses  depoimentos,  seja  o  da 

professora Ângela, seja os das assessoras da SME-SP é que, de fato, a gestão 

de Paulo Freire se fazia, como ele mesmo afirmava, de forma democrática, 

uma  relação  democrática  que  não  ignorava  os  conflitos  e  muito  menos 

ignorava seus limites.

E  quais  foram  esses  limites?  De  que  forma  as  resistências  à 

democratização da gestão eram manifestadas?

O primeiro obstáculo encontrado na estruturação do Conselho de Escola 

era  a  mobilização  interna  dos  segmentos  escolares  para  a  composição  de 



chapas.  Muitas  vezes,  o  que  ocorria  era  a  apresentação  de  chapa  única. 

Consequentemente, não havia uma diversidade de propostas. Outras vezes, 

alguns se envolviam mais por pressão dos colegas do que por convicção e 

interesse na participação. Os Conselhos eram criados, muitas vezes, mais para 

atender uma exigência da SME-SP, do que por vontade política da escola. 

Para  Bordenave  (1995),  a  participação  tem  pré-requisitos.  O  sujeito 

envolvido  precisa  ter  parte,  tomar  parte,  fazer  parte.  Quando  esses  pré-

requisitos não são preenchidos, o processo de participação fica prejudicado ou 

incompleto. Ao assumirmos um processo participativo temos que ter clareza do 

tempo que vamos tomar para isso e das responsabilidades que vamos assumir 

com a participação. 

Mesmo diante das dificuldades encontradas e também dos equívocos 

cometidos,  a  equipe  da  SME-SP  não  desqualificava  a  participação.  Na 

verdade, havia convicção da necessidade do processo da participação cidadã. 

A democratização da gestão era considerada, por isso, uma grande prioridade.

3.2 Democratização do acesso

A precariedade das escolas, encontrada em 1989, dificultava muito a 

implementação dessa prioridade. Sequer existiam dados sobre a real situação 

física da rede. Num primeiro levantamento, notou-se que pelo menos 60% das 

escolas  precisavam  de  alguma  reforma.  Onze  escolas  funcionavam  em 

espaços alternativos cedidos pela comunidade. Para democratizar o acesso, foi 

necessário construir novas escolas, melhorar os prédios escolares e comprar 

equipamentos novos. Segundo Cortella (1992, p. 58), no primeiro ano – 1989 –, 

os gastos com a manutenção das escolas cresceram 164% em relação ao ano 

anterior:  “[...]  as  escolas  foram abastecidas com material  permanente  e  de 

consumo em níveis 635% e 329% superiores aos de 1988, respectivamente 

nas EMPG’s e EMEI’s [...]”.

No  dia  17  de  fevereiro  de  1990,  foi  publicado  em  Diário  Oficial  do 

Município de São Paulo um caderno  Suplemento  apresentando os dados da 

cidade  de  São  Paulo  no  que  se  refere  à  demanda  populacional  para  a 



Educação,  Saúde  e  Cultura.  (SÃO  PAULO,  1990a,  p.  13-20).  No  caso 

específico da educação, este estudo demonstrava a situação precária da rede 

quanto  ao  atendimento  e  à  demanda.  A  partir  desse  quadro  inicial  é  que 

conseguimos observar os avanços da política implementada pela SME-SP.

Foram abertas novas classes e vagas no período noturno,  sobretudo 

para a educação de jovens e adultos, aproveitando a estrutura já existente. A 

democratização do acesso atingiu particularmente o ensino fundamental, tanto 

o regular quanto o supletivo. A administração de Luiza Erundina ampliou em 

torno de 150 mil vagas o ensino fundamental, passando de 443.344 alunos, em 

1988, para 592.660, em 1992, incluindo o atendimento à educação especial 

que passou de 589 alunos para 1.044.

O que  diferenciava  a  gestão de  Paulo  Freire  frente  ao  problema da 

equação demanda e oferta, era a preocupação em ampliar o atendimento sem 

prejudicar a qualidade educativa dos espaços e da proposta pedagógica.

Uma  das  medidas  fundamentais  em  relação  à  democratização  do 

acesso, além da reforma e da manutenção das unidades escolares, refere-se à 

questão  da  cultura  da  depredação contra  a  qual  a  política  da  Secretaria 

investiu.  Nesse  sentido,  a  SME-SP  estimulou  a  criação  de  canais  que 

permitissem  debater,  nas  escolas,  os  problemas  e  conflitos,  ajudando  à 

superação da violência escolar que se refletia nas relações sociais e humanas 

da escola e no meio ambiente físico, expressas no vandalismo, na agressão e 

em outras formas destrutivas. Como está explícito no  Balanço Geral da SME 

(SÃO PAULO, 1992c, p. 22),

Raramente  são  depredadas  escolas  onde  o  Conselho  é 
representativo e funciona, onde o Grêmio Estudantil está sendo 
organizado,  onde  os  alunos  são  estimulados  a  desenvolver 
atividades extra-classe e  onde a  comunidade  pode utilizar  o 
espaço escolar  nos fins-de-semana – enfim, onde existe um 
projeto pedagógico consistente e implementado coletivamente.

O que ajudou a mudar essa cultura foi o estímulo dado à participação da 

comunidade no acompanhamento direto das reformas e das construções. Para 

isso, elas foram discutidas com a população do entorno da escola. A Secretaria 

estimulou  as  equipes  escolares  a  utilizarem  o  período  da  reforma  como 

momento educativo, incluindo o tema no currículo escolar. Não dá para ignorar 



o  barulho  numa  escola  e  continuar  dando  aula  como  se  nada  tivesse 

acontecido nela. A leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, começa no local 

onde vivemos e trabalhamos. O ambiente físico revela informações complexas. 

A reforma de um prédio escolar exige saberes técnicos e científicos que podem 

ser objeto de trabalho de diferentes áreas do conhecimento. A organização do 

espaço implica uma concepção de poder, revela idéias, atitudes e toda uma 

cultura. O espaço escolar é uma das mais influentes formas de educar em 

princípios e valores. 

A  participação  efetiva  da  comunidade  no  processo  de 
elaboração  do  projeto  e  do  acompanhamento  da  reforma, 
execução e manutenção da obra, é indispensável para que a 
população  possa  mudar  de  postura  em  relação  aos  bens 
públicos,  desenvolvendo  uma  atitude  preservacionista.  (SÃO 
PAULO, 1992c, p. 22).

A comunidade precisa sentir que aquele equipamento público é dela. De 

nada  adiantam  medidas  coercitivas  e  policiamento  se  esse  sentimento  de 

pertença não existir na comunidade interna e externa da escola. Por isso, ela 

precisa participar de tudo o que acontece nela, inclusive, em qualquer processo 

de intervenção na rede física. Se ela sentir que a escola lhe pertence ela vai 

preservá-la. 

3.3 Nova qualidade de ensino 

O maior  investimento  da gestão de Paulo Freire  foi  na  qualidade da 

educação, com a participação efetiva da comunidade na construção da política 

pedagógica. Aqui, foi valorizada principalmente a relação entre teoria e prática, 

a interdisciplinaridade e o diálogo. Todas as mudanças, nesse particular, foram 

inspiradas  numa  cuidadosa  leitura  da  realidade.  Aqui  o  conhecido  Método 

Paulo  Freire foi  muito  utilizado.  Foi  criado  o  Movimento  de  Reorientação 

Curricular e Formação Permanente dos Educadores que durou os quatro anos 

da gestão petista. Todos sabemos que mudanças em educação levam tempo e 



que precisam ser consolidadas pela continuidade: esse era um pressuposto 

dessa prioridade.

A  nova proposta pedagógica visou a garantir  o  respeito  à identidade 

cultural  do aluno, a apropriação e produção de conhecimentos relevantes e 

significativos,  a  mudança da compreensão do que é  ensinar  e  aprender,  o 

estímulo à curiosidade e à criatividade do aluno, o desenvolvimento do trabalho 

coletivo na escola, a democratização das relações sociais humanas na escola 

e a interação comunidade/escola como espaço de valorização e recriação da 

cultura popular.

O  Movimento  de  Reorientação  Curricular  implicou  numa  etapa  de 

problematização da escola,  onde os diversos segmentos foram escutados e 

diferentes projetos foram nascendo. Até o final de 1992, mais de 1500 projetos 

específicos das escolas foram construídos com base nessa  leitura de mundo 

problematizadora. O conceito de  interdisciplinaridade – como  atitude e como 

método – amplamente discutido, serviu para superar a histórica fragmentação 

entre as disciplinas e impulsionar o trabalho coletivo.

A problematização levantou também a necessidade de elaborar 
e discutir a concepção das áreas do conhecimento subjacentes 
ao  trabalho  das  diferentes  disciplinas;  os  documentos 
resultantes daí foram discutidos com todos os educadores da 
rede municipal e, após análise crítica, passaram a subsidiar as 
escolas  no  nível  de  planejamento  ou  aprofundamento 
(CORTELLA, 1992, p. 59).

O Programa de Formação Permanente pautou-se pela relação teoria e 

prática. Como diria Paulo Freire mais tarde em Pedagogia da autonomia,

[...]  na  formação  permanente  dos  professores,  o  momento 
fundamental  é  o  da  reflexão  crítica  sobre  a  sua  prática.  É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática.  O próprio discurso teórico, 
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto 
que quase confunda com a prática. (FREIRE, 2001b, p. 43-44).

O Programa de  Formação  Permanente  foi  orientado  pelos  seguintes 

princípios:



O educador é sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e 
recriá-la. 
A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele 
crie  e  recrie  a  sua  prática  através  da  reflexão  sobre  o  seu 
cotidiano. 
A  formação do educador  deve ser  constante,  sistematizada, 
porque a prática se faz e se refaz.
A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese 
do conhecimento, ou seja, de como se dá o ato de conhecer.
O  programa  de  formação  de  educadores  tem  como  eixos 
básicos:  a  fisionomia  da  escola  que  se  quer,  enquanto 
horizonte  de  nova  proposta  pedagógica;  a  necessidade  de 
suprir  elementos  de  formação  básica  aos  educadores,  nas 
diferentes  áreas  do  conhecimento  humano;  a  apropriação, 
pelos  educadores,  dos  avanços  científico-tecnológicos  do 
conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade 
da escola que se quer. (FREIRE, 2001b, p. 43-44).

Esse programa contou com a participação de professores, de diferentes 

áreas  do  conhecimento,  da  Unicamp,  PUC-SP,  USP,  Unesp  e  de  outras 

universidades.  A  participação  nos  Grupos  de  Formação permanente  era 

voluntária;  mesmo  assim,  a  participação  foi  muito  significativa:  98%  dos 

coordenadores  pedagógicos;  68%  dos  diretores;  48%  dos  professores  do 

ensino  fundamental;  22%  dos  professores  de  educação  infantil;  38%  dos 

professores de suplência e 84% dos encarregados de sala de leitura. Alguns 

professores não puderam participar por problemas de sua jornada de trabalho.

A  valorização  profissional  dos  educadores  é  uma  condição  para  a 

qualidade do ensino e está ligada a uma importante conquista dos docentes, 

que foi a discussão, aprovação e promulgação do Estatuto do Magistério: Lei n. 

11.229/1992 (SÃO PAULO,  1992a).  Segundo  Cortella  (1992,  p.  61),  “[...]  a 

implantação  do  Estatuto  do  Magistério  Público  Municipal  permite  a 

continuidade  dos  projetos  de  Formação  Permanente,  de  Reorientação 

Curricular e do Trabalho Coletivo na Escola em bases muito mais avançadas 

[...]”. No mesmo ano, foi definitivamente aprovado pelo Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo, o novo Regimento Comum das Escolas consolidando 

a gestão democrática e a autonomia das escolas. 

A  introdução  do  regime  de  ciclos,  a  partir  de  1992  (ciclo inicial, 

compreendendo  as  antigas  1ª,  2ª  e  3ª  séries;  ciclo  intermediário, 

compreendendo a 4ª, 5ª e 6ª séries; e o ciclo final, compreendendo as antigas 

7ª e 8ª séries), completou esse conjunto de reformas e projetos visando a uma 



nova qualidade do ensino. Os ciclos representaram uma medida complementar 

à democratização do acesso, na medida em que romperam com as práticas da 

exclusão social e da seletividade. O regime de seriação está historicamente 

ligado, no Brasil, à reprovação e à evasão escolar. As notas foram substituídas 

por três conceitos: plenamente satisfatório, satisfatório, insatisfatório, ocorrendo 

a retenção apenas no último ano de cada ciclo. 

Muitos Projetos Especiais, surgidos no diálogo com a rede, revitalizaram 

a educação municipal. Entre eles destacam-se: 

a) O projeto de Informática Educacional, chamado Gênese, envolvendo 

alunos e professores de 50 escolas, sendo 45 delas na periferia18;

b)  O  projeto  de  Prevenção  à AIDS,  desenvolvido  em  mais  de  400 

escolas e formando 2 mil  multiplicadores, em parceria  com a Secretaria de 

Saúde e organizações não governamentais;

c) O projeto Orientação sexual, oportunizando a discussão sobre a vida 

sexual nas escolas que voluntariamente se inscreveram nesse projeto19; 

d) O projeto Pela vida, não à violência, em cumprimento ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente;

e)  O projeto  RAP,  dança e  música  pela  superação da discriminação 

social e o projeto A Escola vai ao Teatro, promovido pela SME, o Anhembi, a 

SEMAB e a CMTC;

f)  O setor  de Educação Ambiental  desenvolveu vários projetos;  entre 

eles:  Primeiros  Passos  em  Educação  Ambiental,  Arco-Íris,  Hortas 

Educacionais, Cursos de Noções de Horticultura e Jardinagem.

A construção de alguns projetos tinha uma proposta intersecretarial, o 

que  demonstra  a  afinidade  e  a  busca  por  uma  gestão  descentralizada  da 

política como um todo. Conforme estabelecido pelo Diário Oficial do Município  

de São Paulo,  no dia 14 de julho de 1989, a implantação do  Projeto Horta 

18  O projeto Gênese surgiu como resposta a uma demanda das escolas para se introduzir a 
informática  na  educação.  Não  se  tratava  apenas  de  utilizar  recursos  tecnológicos  mais 
sofisticados, mas de socializar para as classes populares o acesso a bens culturais que, na 
época, eram restritos a poucos. O projeto Gênese fundamentava-se em princípios voltados 
para  práticas  emancipatórias,  autônomas  e  interdisciplinares.  Além  desse  projeto,  a 
Secretaria  Municipal  de  Educação  empreendeu  um  grande  esforço  no  sentido  de 
informatizar  todos  os  processos,  melhorando  o  fluxo  de  dados,  o  planejamento  e  o 
gerenciamento, facilitando, assim, o acesso a informação para todos os interessados.

19  Conforme publicado em  Diário Oficial do Município de São Paulo, no dia 29 de julho de 
1989, na sua segunda etapa, o projeto selecionou 92 escolas e 204 professores. As escolas  
foram  selecionadas  segundo  disponibilidade  de  espaço  e  interesse  dos  professores, 
identificados via questionários enviados às escolas.



reforçava a política educacional de interação escola/comunidade, a importância 

pedagógica  de  se  utilizar  o  espaço  físico  da  escola  para  envolver  a 

comunidade e a importância da  educação ambiental desenvolvida de forma 

interdisciplinar. Esse projeto tinha por objetivos:

Ampliar  a  reflexão  da  Educação  Ambiental,  através  de  um 
enfoque  político-educacional;  auxiliar  o  processo  formador  e 
transformador  da  educação;  possibilitar  a  socialização  da 
criança  através  do  trabalho  em  equipe  e  favorecer,  como 
instrumento,  a  interação  escola-comunidade  e  creche-
comunidade. (SÃO PAULO, 1989cc).

Conforme  Portaria  n.  3.609,  de  junho  de  1989,  a  formulação  dos 

projetos  especiais era  acompanhada pela  equipe de Orientação  Técnica,  a 

partir  de  critérios  que  considerassem:  a  importância  da  participação  dos 

educadores na construção da educação popular e a possibilidade das unidades 

escolares  apresentarem  projetos  alternativos  que  concretizassem  a  política 

pedagógica  proposta.  Os  projetos  apresentados  deveriam  conter  objetivos, 

duração,  meios,  recursos humanos e pedagógicos necessários.  Os projetos 

deveriam priorizar  caminhos  para  a  melhoria  da  qualidade  do  processo  de 

ensino  e  aprendizagem,  a  maior  permanência  dos  alunos  na  escola  e  a 

democratização da relação da escola com a comunidade. 

O  processo  de  elaboração  e  encaminhamento  dos  projetos  deveria 

seguir  os seguintes critérios:  discussão pelos professores e comunidades e 

aprovação pelo Conselho de Escola, acompanhamento e aprovação por parte 

dos  Núcleos  de  Ação  Educativa.  Caso  o  projeto  implicasse  em alterações 

significativas da organização escolar, ele deveria ser analisado, também, pelo 

órgão técnico central. No final do ano letivo o projeto era avaliado pela escola e 

pelo Núcleo de Ação Educativa.

As  avaliações  feitas  pela  Secretaria  em 1991  e  publicadas  no  texto 

Diretrizes e prioridades para 1992 – os números da democracia educacional  

paulistana (SÃO PAULO, 1992i) revelaram que a descentralização da formação 

permanente foi exitosa, bem como a construção autônoma dos projetos das 

escolas.  A  escola  passou  a  ser  cada  vez  mais  sujeito  da  sua  própria 

organização  curricular.  Houve  dois  Congressos Municipais  de  Educação.  O 

primeiro em outubro de 1991, o segundo em agosto de 1992, nos quais se 



pode observar o avanço na prática dos educadores em seu cotidiano e o seu 

envolvimento nas diferentes propostas de formação, refletindo-se numa nova 

qualidade do ensino.

A professora Ana Maria Saul (2008) afirma que o conceito de “[...] nova 

qualidade  da  educação  [...]”  inclui  tanto  a  gestão  democrática  quanto  a 

autonomia  das  escolas,  a  participação  das  famílias  na  composição  e 

construção  do  projeto  político-pedagógico  da  escola.  Entendia-se  a 

participação dos pais como uma participação também educadora e não apenas 

como  uma  “[...]  chamada  para  mutirões  [...]”  (SAUL,  2008).  Durante  o 

desenvolvimento do trabalho de consulta, afirma Saul (2008), tivemos alguns 

questionamentos dos educadores, os quais diziam que não concordavam em 

ter que consultar os pais, pois “[...] eles eram os professores [...]”, portanto, que 

tinha o saber elaborado, o que gerou a necessidade de uma formação também 

do  professor  para  que  ele  entendesse  a  proposta  da  gestão  democrática 

também no que se refere ao currículo.  Conclui  Saul  (2008):  “[...]  não é por 

conta de um documento, de plenária, que você muda a prática dos professores 

[...]”.

Saul fala sobre as distorções que muitas vezes se faziam da proposta 

pedagógica  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São  Paulo.  Como 

exemplo, ela lembrou o dia em que Paulo Freire recebeu uma carta de um pai  

que estava muito aborrecido com a escola em que seu filho estudava, pois seu 

filho havia recebido como punição limpar o pátio da escola e ainda não podia 

assistir a aula, por não estar utilizando o uniforme escolar. Saul ligou para a 

escola e marcou uma reunião com a diretora. A diretora ao justificar seu ato de 

punição ao aluno, alegava que estava seguindo as orientações da Secretaria 

Municipal  de  Educação que determinava  que a diretora  deveria  cumprir  as 

decisões do Conselho de Escola. A diretora apresentou a ata do Conselho em 

que estava decidido que os alunos que não utilizassem o uniforme escolar 

receberiam aquela punição. Saul refletiu com a diretora sobre a inadequação 

da proposta. Justificando ainda que havia uma Portaria do Secretário Municipal 

de Educação desobrigando o uso do uniforme e que, portanto, o Conselho teria 

que reunir-se e repensar essa decisão. Democracia não é democratice, onde 

se pode tudo; que, porque podemos decidir,  então a gente decide qualquer 

coisa. 



As diretrizes eram claras, e nós sabíamos, desde o início, que colocá-las 

em prática ia requerer um grande esforço, levando em conta nossa história, a 

formação  das  pessoas,  as  crenças  etc.  Sabíamos  que  toda  transformação 

desinstala as pessoas. “Desinstala a pessoa do seu cotidiano [...]”, relata Saul 

(2008). 

“Os desafios a mim colocados [...]”, diz Saul (2008), 

[...] foram o de coordenar o processo de reorientação curricular 
e  a  formação  permanente. Eram  desafios  bastante  grandes 
porque  implicava  em  desinstalar  uma  história  brasileira  de 
construção curricular onde o currículo era definido pela equipe 
da Secretaria  Municipal  de Educação e a cada mudança de 
gestão o currículo era publicado no Diário Oficial do Município 
de São Paulo. E os professores esperavam a nova ordem. 

No  primeiro  momento  de  reorientação  curricular  decidiu-se  fazer  a 

problematização da escola com algumas perguntas: O que as escolas fazem? 

O que elas acham que é bom fazer que dá certo, o que elas gostariam de 

mudar? Que apoio elas precisariam para mudar? Essa consulta foi  feita em 

modalidades diferentes em função das especificidades,  e  os procedimentos 

também eram diferentes,  mas o foco era o mesmo: a problematização das 

escolas. Fizemos consultas aos professores, alunos e plenárias com os pais. 

Em  determinado  momento  da  formação/problematização  uma  professora 

questionou Saul sobre o Secretário Municipal de Educação, perguntando a ela 

porque o Secretário, que era tão reconhecido no mundo como educador, não 

dizia logo o que era para fazer ao invés de ficar perguntando.

Esse  tipo  de  questionamento  é  reflexo  de  uma  tradição  na  qual  os 

secretários  construíam  o  currículo  a  partir  de  uma  equipe  iluminada de 

especialistas  para,  só  depois,  ser  aplicado  pelos  professores.  Demonstra 

também, segundo Saul (2008), que os professores abdicavam de seu direito de 

decidir  sobre  o  currículo,  sobre  o  projeto  da  escola.  O  surgimento  dessas 

questões favorecia a problematização do método junto aos professores, que 

era de construir junto, levantando conteúdos significativos. 

O  movimento  de  reorientação  curricular  resultou  em  um  maior 

conhecimento da realidade da escola pela própria comunidade escolar e uma 

maior  clareza  pela  equipe  pedagógica  de  quais  caminhos  percorrer  para 



melhorá-la. Após esse momento de problematização, a Secretaria começou a 

receber os projetos das escolas. 

Foi  ainda  dentro  desse  processo  de  consulta  que  o  movimento  de 

reorientação curricular sugeriu o Programa Recreio nas Férias, que mais tarde 

seria transformado em lei e continua em vigor até hoje.

Dentre as atividades que a Diretoria de Orientação Técnica desenvolvia 

havia  sempre  uma  preocupação  de  como  realizar  o  trabalho  pedagógico 

respeitando  e  valorizando  o  “menino  popular”20.  Em  diversas  situações  ela 

aparece nos comunicados feitos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação às 

escolas. A esse respeito destaco o comunicado sobre a realização do Ciclo de 

Debates O menino popular e a Educação Física, publicado no Diário Oficial do 

Município de São Paulo, no dia 04 de abril de 1989: 

Considerando: o trabalho conjunto de SME, SHS e SEME na 
área de Educação Física; a necessidade de desencadear entre 
os educadores de Educação Física um processo contínuo de 
debate  sobre  a  forma de  como se  trabalhar  com o  menino 
popular; o aprofundamento da discussão sobre o ato de educar 
e a concepção da educação física. (SÃO PAULO, 1989m, p. 
19).

O  comunicado  da  Secretaria  reforça  o  cuidado  com  a  formação 

continuada  dos  professores,  no  caso  específico,  de  Educação  Física  para 

realizarem  o  trabalho  pedagógico  a  partir  da  preocupação  em  garantir 

conteúdos significativos dentro do contexto de vida dos alunos.

3.4 Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos

O Programa MOVA-SP é lançado dia 29 de outubro de 1989, na Câmara 

Municipal  de  São  Paulo,  pelo  professor  Paulo  Freire,  com  a  presença 

significativa  dos  Movimentos  Populares  da  Cidade  de  São  Paulo.  No 

lançamento  do  Programa,  Paulo  Freire  refere-se  aos  movimentos  sociais, 

surgidos muitas vezes em função da ausência do Estado, no provimento da 

20  A  expressão  “menino  popular”,  utilizada  por  Paulo  Freire,  foi  duramente  criticada  pela 
grande imprensa na época.



educação de jovens e adultos, e acrescenta que, na gestão de Luiza Erundina, 

eles  se  encontravam  diante  de  uma  administração  que  mostrava  vontade 

política de enfrentar esse desafio. Paulo Freire reforça a responsabilidade dos 

Movimentos Sociais nesse programa. 

No Diário Oficial do Município de São Paulo de 22 de novembro de 1989 

é publicado o Decreto n. 28302 criando o MOVA-SP, nos seguintes termos:

Considerando  a  existência  no  Brasil,  segundo  cálculos  da 
UNESCO,  de  mais  de  20 milhões  de  jovens  e  adultos  sem 
instrução e mais de 15 milhões de semi-alfabetizados; 
Considerando  que  na  região  metropolitana  da  Grande  São 
Paulo existem 1 milhão de jovens e adultos sem escola e dois 
milhões e meio de jovens e adultos com menos de 4 anos de 
estudo; 
Considerando  que a educação  de jovens e  adultos  constitui 
uma  das  grandes  prioridades  da  Secretaria  Municipal  de 
Educação, na atual gestão; 
Considerando que o ano de 1990 foi aclamado pela UNESCO 
como o “Ano Internacional da alfabetização”, Decreta: 
Art.  1º  -  Fica  instituído  junto  à  Secretaria  Municipal  de 
Educação o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 
da cidade de São Paulo – MOVA-SP.
Art. 2 º - A Secretaria Municipal de Educação fica autorizada a 
firmar  convênios  e  acordos  com  entidades  assistenciais, 
sociedades e associações regularmente constituídas.
Art. 3 º - A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com 
as  entidades  conveniadas,  manterá  permanente  “Fórum dos 
Movimentos Populares de Alfabetização de Adultos da cidade 
de  São  Paulo”,  que  estabelecerá  as  diretrizes  e  princípios 
gerais do Movimento ora criado. (SÃO PAULO, 1989c, p. 1).

Mário Sérgio Cortella (2008) explica como Paulo Freire via a questão da 

parceria  com  os  Movimentos  Sociais:  “A  existência  dele  foi  vincular-se 

organicamente e não funcionalmente às camadas populares. Isto é, ele não 

tinha uma adesão cínica e oportunista a esses projetos. Ele acreditava nisso de 

fato.” 

Os núcleos de alfabetização e pós-alfabetização do MOVA-SP foram 

sediados em equipamentos da própria comunidade e concebidos como focos 

aglutinadores e irradiadores da cultura local que incluía a história do próprio 

movimento popular da região, procurando ler, dessa maneira, a sua realidade 

de forma crítica. Através desse processo de tomada de consciência de sua 

realidade, de apropriação e criação de conhecimentos novos, os alfabetizandos 

teriam  acesso,  sistemática  e  progressivamente,  a  conhecimentos  cada  vez 



mais elaborados, constituindo-se, assim, em sujeitos da ação transformadora 

da sua própria realidade.

Moacir Gadotti (1996, p. 281-282) relata:

[...] com o propósito de assegurar uma relação de parceria bem 
sucedida entre a prefeitura e os Movimentos Populares, criou-
se  o  Fórum  dos  Movimentos  Populares  de  Educação  de  
Adultos da Cidade de São Paulo. A idéia de sua criação surgiu 
no  início  de  1989  a  partir  de  reuniões  conjuntas  entre  a 
Secretaria  e  os  grupos  compostos  por  membros  dos 
movimentos  e  por  educadores  comprometidos  com  a 
alfabetização de jovens e adultos de São Paulo. Esses grupos 
já  desenvolviam  iniciativas  isoladas  para  alcançar  melhor 
desempenho na realização de seus trabalhos. Com a criação 
do  Fórum,  puderam  unificar  suas  experiências  e  ampliá-las, 
tendo em vista o compromisso daquela administração com as 
causas  populares.  A partir  de  sua criação,  ele  passou a  se 
reunir mensalmente para debater o andamento do projeto.

A  parceria entre  Estado  e  Movimentos  Sociais  era  desafiadora, 

principalmente devido ao risco de cooptação. Para os Movimentos Sociais, o 

estabelecimento de uma parceria não poderia resultar, por parte do Estado, em 

diminuição  dos  investimentos  em  programas  de  Educação  de  Jovens  e 

Adultos.  Além  disso,  deveria  ser  respeitada  a  sua  autonomia  política  e 

pedagógica. Essa tensão não se constituía em impedimento, na visão de Paulo 

Freire,  para  o  trabalho  conjunto.  Em entrevista  concedida  a  Carlos  Alberto 

Torres, Paulo Freire demonstrou essa preocupação:

A  Secretaria  não  quer  absorver  os  movimentos  nem 
simplesmente deixar de financiá-los [...]. Não temos medo das 
tensões que possam surgir desse acordo. Queremos aprender 
juntos como lidar com esse conflito. Respeitamos o pluralismo, 
mas temos também nossa própria agenda. Se os movimentos 
não  aceitarem  nosso  modelo  pedagógico,  isso  será 
considerado um rompimento de contrato. (TORRES, 1997, p. 
48).

Apesar  dessa  afirmação  de  Paulo  Freire  e  da  clareza  em relação  à 

necessidade de respeito à autonomia dos movimentos populares que existia 

tanto  na  equipe  da  Secretaria  quanto  entre  as  lideranças  populares,  o 

Programa MOVA-SP enfrentou diversos conflitos no que se refere à parceria. 

Mesmo assim, esse programa marcou a gestão de Paulo Freire como uma 



grande  inovação,  sustentando  a  viabilidade  de  parceria  entre  Estado, 

Movimentos Populares, ONGs e Sociedade Civil21.

Paulo Freire demonstrou a sua preocupação com a organicidade ao criar 

a  parceria  com  os  Movimentos  Sociais,  por  meio  de  um  movimento  de 

educação e não uma campanha.  Ele alertava que campanha é episódica e 

eventual. Essa preocupação com a organização desses movimentos pode ser 

evidenciada, por exemplo, com a realização do Congresso de Alfabetizandos 

no final de 1990, Ano Internacional da Alfabetização.

O Programa MOVA-SP atendia, em seus cerca de mil núcleos, em torno 

de  20  mil  alfabetizandos  por  ano.  Ele  serviu  de  referência  para  outras 

experiências e se constituiu num processo muito significativo de formação para 

todos os que o promoveram. A avaliação realizada mostrou que ele  trouxe 

ganhos relevantes  para a formação dos educadores,  dos educandos e dos 

movimentos sociais e populares.

A preparação das escolas para atender o jovem e adulto trabalhador, 

muitas  vezes,  desempregado,  provindo  de  condições  materiais  precárias, 

exigia da Secretaria Municipal de Educação cuidados como, por exemplo, no 

momento da matrícula.  Por isso, a Portaria 5.656,  de 29 de julho de 1989, 

publicada no  Diário Oficial  do Município de São  Paulo, estabeleceu normas 

específicas para a matrícula desse público:

A ausência do documento de identificação pessoal não implica 
a não aceitação da matrícula; nesse caso, o candidato deverá 
ser orientado para que providencie o referido documento. Para 
realização  de  matrícula,  os  candidatos  que  não  possuírem 
documentação  comprobatória  de  escolaridade  anterior  estão 
dispensados  de  sua  apresentação,  bastando  para  tanto 
resultados  da  verificação  de  conhecimento  (triagem).  (SÃO 
PAULO, 1989i, p. 10).

No termo de parceria entre a SME-SP e os Movimentos Populares, a 

Secretaria assumia a responsabilidade de apoiar, financeira e materialmente, 

os grupos populares, criar novos núcleos de alfabetização nas áreas onde os 

21  Não  há  aqui  um interesse  em recuperar  todo  o  histórico  desse  programa,  ou  mesmo 
aprofundar a  discussão de seus desafios.  Há diversos trabalhos que já  realizaram esse 
estudo,  como,  por  exemplo,  a  dissertação  de  mestrado  do  professor  Pedro  Pontual, 
defendida em 1995 na PUC-SP,  Desafios pedagógicos na construção de uma relação de  
parceria entre movimentos populares e o Governo Municipal da Cidade de São Paulo na  
gestão de Luiza Erundina: a experiência do MOVA-SP (1989-1992).



movimentos populares ainda não tinham assumido essa tarefa. A Secretaria 

garantia  ainda  a  orientação  político-pedagógica,  bem  como  a  formação 

permanente dos Movimentos Populares por  meio de encontros sistemáticos 

entre educadores desses movimentos e assessores pedagógicos da SME-SP. 

Os objetivos gerais do MOVA eram: reforçar e ampliar o trabalho dos 

grupos populares que já trabalhavam com alfabetização de adultos; reforçar a 

participação popular; desenvolver um processo de educação que possibilitasse 

aos  educandos  a  construção  de  conhecimentos  significativos  para  a 

compreensão e transformação da realidade social.

Segundo  Relatório  Avaliativo  do  Projeto22,  enviado  no  dia  13  de 

dezembro  de  1990  pelo  Coordenador  Geral  do  Projeto  MOVA-SP,  Moacir 

Gadotti, a implementação do projeto deparou-se com as seguintes dificuldades:

a) Ausência  de  diretrizes  político-pedagógicas 
operacionalizadas  em  plano  de  ação  global  do  Projeto 
MOVA-SP, para o ano.

b) Falta de definição clara e objetiva das diferentes funções e 
atribuições  da  equipe  central,  ocasionando  conflitos 
técnico-administrativos  internos  e  em  relação  aos 
movimentos.

c) Morosidade  na  tomada  de  decisões  referentes  aos 
convênios,  trâmite  administrativo,  jurídico,  contábil  e 
financeiro  deficientaram  a  implantação  dos  núcleos  de 
alfabetização do MOVA-SP.

d) Falta  de  infra-estrutura  de  trabalho,  no  que  se  refere  a 
divisórias,  equipamentos e pessoal operativo e preparado 
para implantar o Projeto MOVA-SP.

e) A Constituição da Equipe  Central  reduzida  do MOVA-SP 
não permitiu um acompanhamento sistemático dos Núcleos 
no  que  se  refere  à  implantação  dos  núcleos  de 
alfabetização – quantidade/qualidade.

f) Falta de integração entre MOVA e EDA/NAE, não há um 
fluxo de informações e comunicações sistemáticas entre os 
projetos.

Neste relatório encontramos alguns indícios dos problemas enfrentados 

pelo Projeto MOVA-SP. Além dos problemas elencados, compunha também o 

relatório propostas e metas para a continuidade do projeto. O relatório em si já 

é um instrumento que nos indica o intenso acompanhamento da SME-SP e a 

22  O documento citado está disponível para consulta no Centro de Referência Paulo Freire, em 
São Paulo.



sua  preocupação  em  buscar  solucionar  as  dificuldades  apresentadas,  bem 

como aprimorar a qualidade do trabalho realizado.

Sônia Couto Souza Feitosa, em sua dissertação de Mestrado  Método 

Paulo Freire: Princípios e Práticas de uma Concepção Popular de  Educação, 

avalia que

Depois  de  três  anos,  foram  realizados  vários  trabalhos  de 
avaliação.  Apesar  de  todos  os  problemas  que  um  grande 
movimento  acarreta,  eles  foram gradativamente  superados e 
isso criou nos movimentos populares a certeza de seu valor e 
de estarem contribuindo de forma planejada para a eliminação 
do analfabetismo na cidade. (FEITOSA, 1999, p. 90)

Um  exemplo  dessa  superação  dos  conflitos  está  na  forma  como  foi 

organizado o sistema de formação dos educadores. Inicialmente, as formações 

foram  realizadas  somente  pela  SME-SP;  porém,  com  a  cobrança  das 

entidades, as formações passaram a ser planejadas e executadas em conjunto. 

Contudo, os desafios enfrentados pelo programa MOVA-SP não eram 

apenas de ordem pedagógica. Por se tratar de uma parceria entre Estado e 

Movimentos Sociais, ao longo dessa parceria foram surgindo novas questões. 

Aspectos administrativos precisavam ser definidos; por exemplo, como seria o 

ingresso das entidades no programa, como seriam repassados os recursos etc. 

Para o ingresso das entidades foi  criado um instrumento jurídico que 

consagrava o vínculo da entidade com a SME-SP. O documento, chamado de 

Termo  de  Convênio,  estabelecia  as  regras  da  parceria,  tais  como:  a 

periodicidade do convênio, a quantidade de salas de aula, o valor a ser pago  

por sala, o número mínimo dos alunos por sala e os papéis e responsabilidades 

de cada um dos parceiros. 

Outro  desafio  enfrentado  foi  o  da  regularização  profissional  dos 

monitores  e  supervisores,  a  questão  do  plano  de  carreira,  de  encargos 

trabalhistas e sua vinculação aos sindicatos. Como solução, definiu-se que os 

profissionais envolvidos passariam a ser funcionários das entidades envolvidas 

no programa.

As condições materiais dos educandos também eram desafiadoras, pois 

muitos  dos  educandos  enfrentavam  dificuldades  financeiras  para  se 

deslocarem de suas casas até os locais onde aconteciam os cursos.



A  cidade  de  São  Paulo  é  uma  das  cidades  com  maior  número  de 

analfabetos do mundo. Na época, havia mais de um milhão de analfabetos. A 

política de educação de jovens e adultos da SME-SP não se limitou ao MOVA-

SP. Desde o início, Paulo Freire transferiu o programa de Educação de Adultos 

(EDA)  da  Secretaria  Municipal  de  Bem  Estar  Social  para  a  SME-SP, 

expandindo em mais de 60% as vagas desse setor. No último ano, já na gestão 

de  Mário  Sérgio  Cortella,  em  1992,  estavam  sendo  atendidos,  por  esse 

programa, em torno de 100 mil jovens e adultos. 

O EDA foi tão expressivo no contexto da Educação Municipal quanto o 

MOVA.  No  dia  26  de  janeiro  de  1989  foi  publicada,  no  Diário  Oficial  do 

Município  de  São  Paulo,  a  Portaria  n.  05/89  (SÃO  PAULO,  1989e),  que 

determinava a abertura de matrículas para o curso regular noturno e supletivo. 

Essa portaria exemplifica muito bem a preocupação dessa gestão em garantir o 

acesso do aluno trabalhador ao ensino regular, considerando

[...]  que  é  meta  prioritária  da  atual  administração  Municipal 
garantir à classe trabalhadora e à população em geral o mais 
amplo acesso ao ensino público e gratuito; a necessidade de 
se  garantir,  imprescindivelmente,  o  atendimento  aos  alunos 
impossibilitados  de  freqüentar  as  escolas  municipais  no 
período diurno, pelas mais variadas razões; a necessidade de 
oferecer  cursos  de  suplência  àqueles  que  não  tiveram 
oportunidade de freqüentar o ensino regular;  a existência  de 
classes  ociosas  no  período  noturno  e  mesmo  períodos 
noturnos ociosos nas Escolas  Municipais  de 1º  Grau.  (SÃO 
PAULO, 1989e, p. 7).

No dia 27 de janeiro de 1989, foi publicado no Diário Oficial do Município 

de São Paulo o Decreto n. 27.633 (SÃO PAULO, 1989a). Por meio dele, as 

escolas da rede municipal foram definitivamente abertas para a Educação de 

Jovens  e  Adultos.  Antes  desse decreto  a  escola  municipal  apenas cedia  o 

prédio  para  a  Secretaria  de  Bem-Estar  Social.  Com o Decreto  houve  uma 

expansão do atendimento com as equipes técnicas e professores da rede se 

dedicando aos cursos noturnos. 



CAPÍTULO 4

A GESTÃO PÚBLICA COMO PROCESSO PEDAGÓGICO

Quando Paulo Freire aceitou o cargo de Secretário na gestão de Luiza 

Erundina, muitos educadores ficaram felizes por ele não ter recusado o desafio 

da práxis. Outros temiam que ele, reconhecido como um grande teórico das 

questões  educacionais,  viesse  a  fracassar  no  enfrentamento  de  questões 

práticas, como a discussão dos salários dos professores, a reorientação da 

máquina burocrática da SME-SP e o dia-a-dia de entraves formais e de hábitos 

administrativos cristalizados que dificultavam qualquer mudança.

Havia também aqueles que, por razões ideológicas, torciam para que o 

pedagogo  dos  oprimidos  fracassasse:  a  torcida  não  era  apenas  contra  a 

pessoa de Paulo Freire, mas contra a causa que ele defendia. Para desespero 

destes,  Paulo  Freire  mostrou  ser  um  bom  gestor  público,  introduzindo 

inovações que repercutiram em outras administrações. Uma delas foi conceber 

a  transformação  da  administração  pública  em  processo  pedagógico  e 

libertador.

Até  aqui  detalhamos  a  política  educacional  implementada  por  Paulo 

Freire. Todo Secretário de Educação assume grandes responsabilidades, inova 

em algum campo, marca sua gestão com alguma política e falha em algum 

aspecto.  Poucos  são  aqueles  que  conseguem  transformar  a  política 

educacional a ponto de se tornarem referência de estudo. Paulo Freire,  em 

diversos  momentos,  afirmou  que  a  educação  não  é  a  alavanca  da 

transformação  da  sociedade,  mas  que  tem  um  papel  importante  nesse 

processo. Ele nos dizia que a eficácia da educação está em seus limites. Se 

ela não pode tudo, significa que pode alguma coisa. 

Foi a partir da perspectiva de que a educação não transforma sozinha a 

sociedade, mas que ela pode algo transformar, aliada à concepção de cidade 

educadora,  que  Paulo  Freire  realiza  uma  gestão  pública  como  processo 

pedagógico. Ainda que atue com outras instituições e sua existência e ação 



estejam fortemente  influenciadas pelas  dinâmicas sociais,  a  escola  tem um 

papel insubstituível na apropriação e construção de valores, códigos e saberes 

que são fundamentais para a vida social.

Quando Paulo Freire diz querer mudar a cara da escola, não diz com a 

pretensão  de  fazer  isso  por  decreto  em  Diário  Oficial  ou  isolado  com sua 

equipe em seu gabinete, definindo ações e aplicando recursos. Para Freire, era 

fundamental  ouvir  a  todos  que  fazem  a  escola:  pais,  educadores,  alunos, 

funcionários, a comunidade no entorno da escola e especialistas das diversas 

áreas do conhecimento.

Paulo  Freire  demonstra,  em  sua  administração,  ser  possível  o 

envolvimento da comunidade no processo de mudança da educação municipal. 

Enquanto dirigente da Secretaria Municipal de Educação ele cria mecanismos 

que  democratizam  a  gestão,  fortalecendo  as  práticas  democráticas  nas 

unidades  educacionais,  fortalecendo  as  dinâmicas  de  participação  nos 

conselhos e o envolvimento dos vários segmentos da sociedade na efetivação 

do dia-a-dia das políticas.

A participação local é um exercício de cidadania ativa que contribui para 

as experiências mais amplas de participação. O envolvimento na administração 

do  cotidiano  escolar,  nas  questões  relativas  ao  Conselho  de  Escola,  na 

atuação  do  Grêmio  Estudantil  contribui  para  o  aprendizado,  permitindo  aos 

moradores  da  cidade  acompanhar  de  forma  qualificada  a  gestão  de  seu 

município,  como  ele  é  gerenciado,  a  divisão  de  responsabilidades  e  a 

articulação entre as várias esferas do governo.

Dentro  dessa  perspectiva,  uma  gestão  realiza  seu  papel  educativo 

quando reconhece a necessidade da participação popular e se abre para ela, 

visto  que  a  cidade,  o  bairro  é  onde  se  estabelecem  relações  sociais,  de 

produção,  de trabalho,  onde se constroem valores,  onde ocorrem inúmeras 

formas de comunicação, onde se toma contato com o passado e a história por 

meio da cultura material,  da memória que se manifesta nas conversas pela 

linguagem,  recriando  os  acontecimentos.  O  envolvimento  da  população  na 

administração pública também é educativo.

Em artigo  sobre  Paulo  Freire  como gestor  educacional,  a  professora 

Lisete Arelaro avalia:



[...] a sua postura, no cotidiano de Dirigente Educacional e de 
Governo, foram coerentes com sua concepção de educação, 
de  cidadania,  de  processo  de  ensino-aprendizagem.  Paulo 
Freire nunca foi arrogante, mesmo sendo o mais titulado dos 
intelectuais  brasileiros.  Nunca  reivindicou  para  si  “direitos 
especiais”  como  Secretário  Municipal  ou  como  professor 
reconhecido e amado em todo o mundo. O seu lema “o mundo 
não  é;  o  mundo está  sendo”,  valia  para  ele,  também,  onde 
cada minuto constituía uma oportunidade única de transformar 
o  mundo,  e  nele  as  pessoas.  E a  possibilidade  de,  mesmo 
crendo hoje, totalmente em alguns valores, poder “reavaliá-los”, 
amanhã,  a partir  de novas condições histórico-culturais.  Era, 
portanto,  um professor,  à  frente  de  seu  tempo.  (ARELARO, 
2007, p. 56).

Para  Paulo  Freire,  é  impossível  conduzir  uma  administração 

democrática, em busca da autonomia da escola, com estruturas administrativas 

que  só  viabilizam o  poder  autoritário  e  hierarquizado.  Da  mesma forma,  é 

impossível democratizar a escola de forma autoritária por meio de decretos. 

Sua  opção  sempre  foi  a  de  consulta  popular  e  respeito  às  tensões 

democráticas.

Carlos Torres (2007) afirma que a criação do Estatuto do Magistério foi a 

grande  contribuição  da  gestão  de  Freire  à  democratização  da  educação 

municipal. Na sua visão, a falta de experiência com a rotina burocrática era 

muito desgastante, pois a equipe da Secretaria Municipal de Educação tinha 

que aprender sobre a burocracia de uma administração municipal: ao mesmo 

tempo  em  que  queria  transformá-la,  tinha  que  vivê-la.  Outro  aspecto 

desgastante foi o de enfrentar e reinventar a burocracia diante de um contexto 

de tensões e discordâncias dentro do partido sobre a política educacional.

4.1 O planejamento como instrumento de mobilização popular

As  principais  características  do  planejamento  como  instrumento  de 

mobilização popular estão descritas em um caderno publicado em agosto de 

1992  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São  Paulo.  Seu  principal 

objetivo era a descentralização, a autonomia e a participação popular. Esse 

documento traz a conceituação, a organização, o diagnóstico, a implementação 



e a avaliação do planejamento da Secretaria. Ele também reflete as diversas 

dimensões  do  planejamento  que  a  equipe  da  SME-SP  considerava  como 

político, organizativo e pedagógico.

Sua  dimensão  política  manifesta-se  quando  se  discutem 
diretrizes,  princípios  e  prioridades  da  educação.  Quando  se 
trata de resolver as questões de rotina e estabelecer processos 
decisórios para manter a unidade do sistema, é a dimensão 
organizativa  do  Planejamento  que  emerge.  A  dimensão 
pedagógica está na consciência de que Planejamento significa 
tornar-se capaz de interferir no curso dos acontecimentos, de 
forma a mantê-lo, agilizá-lo ou alterá-lo, visando a alcançar os 
objetivos políticos a que nos propusemos. Isso irá acontecer, 
na  medida  em  que  um  Planejamento  conscientemente 
assumido  nos  possibilite  recuperar  a  totalidade  do  sistema. 
Nossas  decisões e  ações,  então,  em vez de se limitarem a 
interferir,  fragmentariamente,  em  aspectos  setoriais,  irão 
articular-se  e  integrar-se,  gerando  mudanças  efetivas  na 
realidade educacional. (SÃO PAULO, 1992gg, p. 19).

A Secretaria  Municipal  de  Educação,  ao  pensar  o  seu planejamento, 

tinha que levar  em consideração  o  conjunto  da administração municipal.  A 

forma como a SME-SP havia sido organizada nas gestões anteriores continha 

vícios  burocráticos  dificultadores  da  ação  transformadora,  prejudicando, 

sobretudo,  as  unidades  escolares.  Segundo  o  documento,  o  planejamento 

significava

[...] um processo contínuo e sistematizado de projetar e decidir 
ações em relação ao futuro, em função de objetivos políticos, 
sociais e administrativos claramente definidos. Envolve tomada 
de  decisões  e  avaliação  de  cada  decisão  inter-relacionada. 
Planeja-se  quando  se  acredita  que,  a  menos  que  se  faça 
alguma coisa, um estado futuro desejado não ocorrerá e que, 
se  as  atitudes  apropriadas  forem  tomadas,  aumenta-se  a 
probabilidade  de  resultado  favorável.  Os  princípios  que 
caracterizam  o  processo  de  Planejamento  são:  inerência, 
globalidade,  viabilidade,  pertinência  e  participação.  (SÃO 
PAULO, 1992gg, p. 9).

O desafio para o planejamento da SME-SP, além de compor o Plano 

Geral  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  para  assim  compor  o  Plano 

Orçamentário Municipal, era o de garantir sua prioridade de democratização. A 

SME-SP  pretendia  envolver  todos  no  processo  e  ainda  romper  com  uma 

estrutura viciada, tanto na sua forma de ser quanto na cultura daqueles que a 



faziam funcionar. Para isso, se fazia necessária a criação de novas relações de 

poder  nas escolas,  entre as escolas,  nos Núcleos de Ação Educativa  e na 

Secretaria de Educação. 

Mudar essas relações para que a escola consiga cumprir seus objetivos 

é  um indicativo  de  que  a  lógica  política  dos  governos  anteriores  era  a  de 

concentrar  poder  e  de  fortalecer  hierarquias.  De  fato,  a  Secretaria  de 

Educação, ao invés de ser um órgão de suporte para a escola, transformara-

se,  ao  longo da história  da  educação municipal,  em um órgão deliberador, 

instituindo-se  muito  mais  como  um  supervisionador  do  que  como  um 

organizador  das ações que deveriam ocorrer  no  espaço escolar.  O quadro 

recebido  pela  nova  gestão  petista  era  o  de  quase  ausência  de  rotinas 

sistematizadas.  Havia,  também,  segundo  o  documento,  uma  centralização 

excessiva das decisões no Gabinete do Secretário. O mais alarmante era a 

falta generalizada de informações sobre a situação concreta da rede. 

A nova administração se propunha inverter  essa lógica posta,  com o 

objetivo  de criar  espaços democráticos,  de ser  uma administração eficiente 

com  objetivo  de  melhorar  a  qualidade  do  ensino  municipal  por  meio  da 

participação  popular.  A  unidade  mais  importante  de  uma  Secretaria  de 

Educação é a escola. É a escola que dá vida a todo o sistema, e em função da 

qual ele deve funcionar. Foi dentro dessa perspectiva que o planejamento seria 

constituído numa nova lógica de poder.

Uma concepção de planejamento em que as políticas e ação 
do  poder  público  se  dão  de  cima  para  baixo,  de  forma 
centralizada,  não  pode  servir  a  um  governo  que  tem  como 
preocupação  a  gestão  do  poder  público  num  contexto  de 
democracia participativa. Um governo que busca a participação 
popular como parceria na gestão da coisa pública precisa ter 
claro  que  o  serviço  público  se  constrói  nas  diferentes 
instâncias. Esta clareza é fundamental para a Educação. (SÃO 
PAULO, 1992gg, p. 12).

O documento reflete o quanto o planejamento era fundamental para que 

a escola pudesse assumir plenamente as suas funções.

Foi  realizado um mapeamento  para  se  ter  uma dimensão exata  das 

necessidades da rede física, da demanda de matrículas de cada unidade, dos 

espaços físicos existentes, da organização dos alunos por turno, por sala de 



aula etc. Um dos objetivos do  planejamento participativo proposto pela SME-

SP,  dentro  de  sua  visão  de  uma  escola  pública  popular,  era  fortalecer  a 

dimensão social da escola.

Para  que  a  política  educacional  possa  consolidar-se,  é 
necessário  que  o  sistema de  planejamento  integre  em uma 
unidade  essa diversidade  de problemas específicos.  Se isso 
não acontecer, cada escola continuará reproduzindo práticas, 
que, embora consigam cumprir uma função, não tem condições 
de,  sozinhas,  alterar  sua  própria  dinâmica.  (SÃO  PAULO, 
1992gg, p. 27).

Um planejamento, com as características e finalidades apontadas até 

aqui, necessitava de alguns pressupostos que demonstrassem sua viabilidade, 

o que também é tratado no documento da SME-SP. Para realizar o diagnóstico, 

definir prioridades e executar as ações conseqüentes, o documento defendia 

como  estratégia:  primeiro,  criar  uma instância  de  decisão  responsável  pela 

coordenação  do  processo  e  definição  dos  métodos  de  trabalho;  segundo, 

constituir  uma equipe qualificada responsável  pela análise dos dados e dos 

conceitos;  e,  terceiro,  estabelecer  um  sistema  de  informações  sobre  a 

organização curricular e de pessoal e a organização física e institucional. Essa 

estratégia era orientada pelos seguintes  princípios:  participação de todos os  

elementos que interagem no processo educacional; trabalho coletivo; avaliação  

objetiva e periódica; continuidade e flexibilidade. 

A partir dessas definições temos a explicitação dos objetivos que a SME 

pretendia  atingir  com  esse  planejamento.  Foram  eles:  construção  de  uma 

escola  pública  de  boa  qualidade,  na  qual  professores,  alunos  e  pais 

participassem das decisões e da elaboração coletiva do Plano Municipal de 

Educação; extensão e melhoria dos serviços educacionais em todos os níveis 

de instrução; estruturação do sistema educacional; caracterização, orientação e 

desenvolvimento do pessoal  docente,  técnico e administrativo;  melhoria  dos 

serviços de orientação à educação e assistência ao escolar; estabelecimento 

de normas pedagógicas para os livros, para os recursos audiovisuais e para as 

condições  físicas;  colaboração  entre  os  diferentes  organismos  culturais  e 

caracterização dos meios administrativos e financeiros necessários à execução 

dos objetivos propostos.



No  planejamento  encontramos  também  a  definição  do  papel  dos 

Núcleos de Ação Educativa, enquanto órgãos de apoio técnico responsáveis 

por subsidiar a implantação da política educacional da SME-SP. Cabia a essas 

unidades:

1. Coordenar  a  caracterização  da  evolução  demográfica, 
objetivando identificar a população escolarizável; 

2. Implementar  as  normas  e  procedimentos  advindos  da 
administração central a nível de NAE e unidades escolares; 

3. Encaminhar  à  administração  superior  os  relatórios, 
pareceres e sugestões que se fizerem necessários; 

4. Iniciar  sistematização  do  processo  de  caracterização  da 
demanda social,  a partir dos indicadores fornecidos pelos 
órgãos normativos centrais; 

5. Analisar  a  adequação  dos  cursos  propostos  pela 
comunidade educacional às suas necessidades; 

6. Sugerir  e/ou opinar sobre adaptação,  criação ou extinção 
de cursos profissionalizantes,  graus, séries e classes nas 
unidades escolares; 

7. Sugerir  o  desenvolvimento  de  estudos  de  alterações  de 
técnicas e procedimentos de trabalho docente e conteúdos 
curriculares; 

8. Assessorar  a  elaboração  de  propostas  de  mudanças  na 
estrutura do ensino, no âmbito de cada NAE, a partir dos 
resultados  das  informações  advindas  do  planejamento 
escolar  compreendendo:  propostas  relativas  ao  grau  de 
escolaridade, fornecidas pelas unidades escolares; escolha 
de  alternativas  relativas  ao  atendimento  do  contingente 
escolarizável,  obedecidos  os  critérios  e  parâmetros 
constantes do modelo pedagógico. (SÃO PAULO, 1992gg, 
p. 27).

Além  das  funções  descritas,  cabia  aos  NAEs  organizar  o  sistema 

educacional  em termos de:  estrutura administrativa;  estrutura do ensino por 

níveis, graus e modalidades; planos escolares; normas de acesso, promoção e 

titulação; serviços de extensão cultural, atualização, aperfeiçoamento pessoal e 

formação permanente.

Um dos aspectos  significativos  desse planejamento é,  sem dúvida,  a 

proposta de sua descentralização que pressupõe a delegação do poder  de 

decisão para as escolas e que implica uma nova relação entre a estrutura da 

Secretaria Municipal de Educação, os colegiados e a comunidade. 

As mudanças implementadas na estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Educação durante a gestão da Prefeita Luiza Erundina buscavam 

uma forma de organização que colocava em cheque a intrínseca relação entre 



hierarquia  e  autoridade  no  centro  da  organização  burocrática  estatal. 

(MONARO, 2002, p. 2).

A  organização  da  estrutura  administrativa  legada  a  Paulo  Freire 

apresentava  uma  dinâmica  estabelecida  nos  princípios  da  hierarquia,  da 

autoridade, estruturada em serviços subalternos e em cargos de direção. Essa 

estrutura enrijecida impunha uma rotina de trabalho que impedia a inovação, a 

sensibilização  pelos  problemas  cotidianos  das  escolas.  Isto  porque  uma 

burocracia extrema tem por objetivo único a busca da eficiência, se legitimando 

em  normas  legais  racionalmente  definidas.  Dentro  dessa  estrutura  era 

impossível tomar decisões colegiadas, visto que nesse processo decisório há 

uma  demanda  de  tempo  para  se  chegar  a  consensos,  o  que  não  estava 

previsto na estrutura existente.

A burocracia impunha, e impõe ainda hoje, a hierarquia de saberes que 

são medidos e comprovados por concursos, exames, títulos. Foram diversos 

episódios  vividos  que  exemplificavam  essa  lógica.  Paulo  Freire  teve  que 

enfrentá-la com muitas dificuldades; por exemplo, quando implantou um novo 

modo  de  seleção  para  o  Concurso  dos  operacionais.  Se,  por  um  lado,  a 

burocracia imposta revelava uma preocupação formal de garantir a qualidade 

dos profissionais envolvidos na educação municipal,  por  outro  demonstrava 

que a forma como ela estava organizada e operacionalizada limitava-se ao 

puro formalismo. 

A superação dessa estrutura proposta por Paulo Freire e sua equipe foi 

a de transformação da lógica administrativa, através da descentralização, da 

organização  coletiva  e  do  incentivo  ao  controle  popular  por  meio  da 

participação.

Para melhor ilustrar a dinâmica entre esses órgãos, reproduziremos a 

seguir os modelos de organograma. O primeiro reflete o modelo aplicado nas 

administrações anteriores, e o segundo é a estrutura administrativa proposta no 

planejamento aqui discutido.















O  organograma  da  gestão  anterior  a  de  Paulo  Freire  reflete  uma 

hierarquização das relações. A organização desse poder permite ao gabinete 

ficar isolado e distante das escolas. A dinâmica estabelecida por essa estrutura 

faz com que o diálogo seja sempre intermediado, não permitindo, por exemplo, 

um canal direto entre Gabinete e escola ou mesmo entre Gabinete e NAEs. Na 

prática, isso significava que os problemas enfrentados pela escola percorriam 

um longo caminho para chegar ao Gabinete, ou a qualquer outro departamento 

da Secretaria. Essa estrutura hierarquizada era ineficiente porque o processo 

decisório dentro de uma estrutura verticalizada fica restrito e seu fluxo, entre 



uma instância  e  outra,  dependente.  Se  por  alguma razão  a  solicitação  de 

reparos físicos na escola não percorresse o caminho, escola, NAE, DEPLAN e 

Gabinete,  os  reparos  não  aconteciam;  ou  mesmo,  se  a  solicitação  não 

percorresse  o  caminho  de  volta  entre  Gabinete,  DEPLAN,  NAE  e  escola, 

também não ocorriam. Há também, nessa estrutura administrativa, uma maior 

possibilidade de os órgãos serem superiores às escolas, da possibilidade dos 

ocupantes dos cargos superiores utilizarem sua posição dentro da estrutura 

para demonstrarem um poder centralizado e nada coletivo, burocratizando os 

métodos, processos e técnicas administrativas como condição para o repasse 

das verbas para a manutenção da escola.

A estrutura encontrada pela nova administração não se preocupava com 

a legitimidade de quem ocupava as diferentes responsabilidades. Por isso, não 

criava mecanismos de participação. A participação da comunidade era vista 

pelos  técnicos  da  SME-SP  como  negativa  e  desnecessária.  Predominava 

sempre o saber técnico sobre “o saber de experiência feito”, como dizia Freire.

Mudar a estrutura administrativa encontrada era tarefa difícil, visto que 

ela  estava  sedimentada  numa  cultura  política  impregnada  de  relações  de 

mando  e  subordinação  em todas  as  relações  cotidianas,  desde  os  órgãos 

administrativos centrais até os espaços das unidades escolares. Temos que 

levar  em  conta,  ainda,  que  essa  estrutura  de  poder  gerava  privilégios.  Ao 

rompê-los surgiam resistências e conflitos. Além disso, cabia à nova concepção 

de  estrutura  superar  as  limitações  decorrentes  do  caráter  burocrático  do 

sistema escolar, a centralidade do diretor de escola, inclusive, a carga pesada 

de responsabilidade legal a ele atribuída. 

A  nova  estrutura  buscava  superar  uma  concepção  de  participação 

tutelada pelo Estado, por meio de uma visão horizontal de poder e pela criação 

dos mecanismos de democratização da coisa pública, diminuindo a distância 

entre representantes e representados por meio da participação da comunidade. 

Nesse  sentido,  a  nova  estrutura  administrativa,  representada, 

incomodava diretores, assessores, supervisores etc. Ela rompia radicalmente 

com a  disposição  hierarquizada  dos  órgãos,  integrando-os  e  ampliando  os 

processos  decisórios.  A  representação  gráfica  da  estrutura  administrativa 

sugere a eliminação do isolamento dos órgãos, da concentração de poder e da 

verticalização.  A  comunicação  entre  um  organismo  e  outro  flui  melhor,  na 



medida em que os pontos de comunicação são maiores e não se restringem a 

apenas  um  outro  órgão.  Mas,  para  a  aplicação  e  funcionamento  dessa 

estrutura  era  fundamental  a  integração  das  ações  das  escolas  com  a 

comunidade organizada. Para tanto, fazia-se necessário o fortalecimento do 

Conselho de Escola, do Colegiado Regional e dos Núcleos de Ação Educativa. 

A participação da comunidade aumentava ainda mais as resistências daqueles 

e daquelas que não queriam se desprender de seu poder acumulado, o que era 

visto por Paulo Freire e sua equipe como parte do processo de mudança. Aqui 

temos a demonstração de que a efetivação das propostas de governo depende 

dos  movimentos  ocorridos  na  sociedade  civil,  bem  como  do  seu 

amadurecimento democrático. Por isso, Paulo Freire afirmava a importância da 

democracia ser experimentada. Não há outra forma de sermos democráticos se 

não for pelo exercício diário.

Para  compreender  as  diferenças entre  as  duas  estruturas 

administrativas é preciso conhecer os condicionantes internos que facilitam ou 

impedem  a  participação.  Vitor  Paro  (1995),  na  obra  Por  dentro  da  escola  

pública, avalia que esses condicionantes precisam ser elucidados, porque eles 

são os reais responsáveis pelo funcionamento da estrutura administrativa. São 

eles: estrutura organizacional da escola; distribuição hierárquica dos que atuam 

no  interior  da  unidade  escolar;  mecanismos  de  ação  coletiva;  relações 

interpessoais; atendimento aos pais e membros da comunidade; e processo 

ensino-aprendizagem. Os elementos indicados foram trabalhados pelo autor 

por  meio  de  investigação  de  campo,  de  entrevistas  com  diretores,  pais, 

professores,  coordenadores  pedagógicos  etc.  Entendo  que,  ao  longo  desta 

dissertação esses elementos também foram exemplificados. 

Para o planejamento ser  viabilizado na prática,  dependia também de 

recursos orçamentários que, por sua vez, estavam vinculados à Proposta de 

Orçamento  da  Prefeitura  Municipal,  que  era  submetida  à  Câmara  dos 

Vereadores.  Uma  das  peças  fundamentais  de  todo  o  planejamento  era  a 

projeção dos recursos existentes que garantissem a execução das propostas e 

ações definidas como prioridades.

4.2 Avaliação geral das políticas



Como apontei inicialmente, o planejamento elaborado pela SME-SP na 

gestão de Paulo Freire centrava-se na questão da participação popular e na 

descentralização. Nesse caso, é necessário considerar a diferenciação entre 

descentralização  e  participação  e,  fundamentalmente,  os  diversos  níveis  e 

concepções de participação.

Na perspectiva do governo petista, a descentralização era vista como 

essencial  na  perspectiva  da  concretização  da  cidadania.  Descentralizar 

significava  redistribuir  os  papéis  e  as  funcionalidades  das  estruturas 

governamentais,  possibilitando  assim  a  desburocratização  e  agilizando  os 

processos  administrativos.  No  caso  específico  da  SME-SP,  descentralizar 

implicava na reorganização da administração, tanto escolar quanto dos órgãos 

extra-escolares. 

Dentro desse processo de descentralização, a criação de mecanismos 

de participação era fundamental para se envolver as camadas populares na 

gestão.  O  desafio  enfrentado  pela  SME-SP  era  criar  espaços  efetivos  de 

participação e que, de fato, permitissem a atuação de todos os sujeitos. Isso 

porque há diversos graus de participação e eles podem chegar a diferentes 

resultados.

Licínio Lima (1992), em A escola como organização e a participação na  

organização escolar, indica as seguintes modalidades de participação:

1. Participação  direta:  intervenção  direta  no  processo  de 
tomada de decisões.

2. Participação  indireta:  realizada  por  intermédio  de 
representantes.

3. Participação  formal:  é  uma  forma  de  participação 
decretada, no sentido em que está sujeita a um corpo de 
regras  formais-legais  relativamente  estável,  explicitado, 
organizado  e  estruturado  de  forma  sistemática  e 
consubstanciado num documento com força legal.

4. Participação  não  formal:  realizada  tomando 
predominantemente  como  base  um  conjunto  de  regras 
menos estruturadas formalmente, geralmente se dá a partir 
da  organização  interna  de  documentos  que  a 
regulamentariza.

5. Participação informal: é realizada por referência às regras 
informais,  não  estruturadas  formalmente,  produzidas  na 
organização e geralmente partilhadas em pequenos grupos.



6. Participação  ativa:  caracterizada  por  atitudes  e 
comportamentos de elevado envolvimento na organização, 
individual  e  coletivo.  Traduz  capacidade  de  mobilização 
para  a  ação,  conhecimento  aprofundado  dos  direitos, 
deveres e possibilidades de participação. 

7. Participação  passiva:  caracteriza  atitudes  e 
comportamentos de desinteresse e de alheamento. (LIMA, 
1992)

Pelos relatos das pessoas que entrevistei, Paulo Freire se apresentava 

como  uma  pessoa  que  gostava  da  informalidade.  No  entanto,  mesmo 

incentivando  a  participação  informal,  por  não  se  tratar  de  uma  pessoa 

burocratizada,  na  gestão  da  SME-SP  ele  criou  mecanismos  tanto  de 

participação direta quanto de participação indireta por meio de representantes.

No  Balanço  Geral  da  SME  (SÃO  PAULO,  1992c),  divulgado  em 

dezembro de 1992, cada Núcleo de Ação Educativa fez um diagnóstico das 

ações realizadas em relação às quatro prioridades e o projeto de diretrizes e 

ações para os três anos seguintes, levando em conta as tendências gerais da 

educação municipal. O documento afirma:

Ao longo destes quatro anos buscamos garantir autonomia à 
comunidade  educacional,  para  que  refletisse  sobre  sua 
realidade  e  fizesse propostas  visando  superar  os  problemas 
enfrentados  em  sua  prática.  Ao  mesmo  tempo,  garantimos 
condições  materiais  para concretizar  estas propostas.  Vários 
são  os  pontos  de  tensão  quando  se  procura  compartilhar  o 
poder de decisão. A sociedade brasileira, historicamente, vem 
sendo alijada desta possibilidade e a administração pública não 
foi  organizada  para  funcionar  a  partir  de  procedimentos 
democráticos que impliquem a participação da sociedade nas 
definições  e  acompanhamento  das  diretrizes  de  governo. 
Apesar  dos  obstáculos  encontrados,  frutos  do  momento 
histórico em que vivemos, este documento expressa o conjunto 
das intenções dos educadores e comunidade da cidade de São 
Paulo,  no  caminho  da  consolidação  de  uma  filosofia 
educacional  que  busca  resgatar  a  dignidade  dos  cidadãos, 
respeitando  as  diferenças  de  opinião  e  dando  oportunidade 
para que as divergências aflorem. Através de canais orgânicos 
e  permanentes,  do  embate  de  idéias,  opiniões  e  da 
participação  direta  da população,  se  constrói  e  aperfeiçoa a 
democracia. (SÃO PAULO, 1992c, p. 1)

A preocupação em envolver a população com a administração pública 

passou  por  diversos  momentos  de  desgaste,  seja  por  imaturidade  da 

população  em  assumir  esse  projeto,  resultando  na  baixa  participação,  ou 



mesmo dada a burocracia imposta que, no seu processo lento, desanimava os 

envolvidos.

Ao realizar  algumas entrevistas  com as pessoas que trabalharam na 

SME junto a Paulo Freire, observei que seria ingênuo e falso afirmar que todos 

esses  belos  propósitos  encontravam  caminhos  fáceis  de  realização.  A 

transformação  não  se  dá  de  forma  pacífica  e  sem  grandes  esforços  e 

dedicação. Paulo Freire não desanimou, mas enfrentou o desafio de assumir a 

Secretaria Municipal de Educação com muito sacrifício pessoal. Moacir Gadotti 

afirma que Paulo Freire sofreu muito na Secretaria: 

Ele  chegou  a  ter  uma  reação  orgânica,  quando  entrava  no 
gabinete:  o  pé  direito  inchava,  com  ataque  de  gota.  Andar 
tornava-se  muito  doloroso  para  ele  naqueles  dias.  Algumas 
vezes tinha que voltar para casa. (1996, p. 205).

Gadotti faz um balanço muito positivo da gestão de Paulo Freire, mas 

não deixa de notar que as contradições no interior do PT também se refletiam 

na equipe da SME-SP, sobretudo em relação ao papel dos movimentos sociais 

e  em  relação  à  autonomia da escola.  Ele  afirma  que  teve,  inicialmente, 

dificuldade  em  coordenar  o  MOVA-SP  –  que  fazia  parceria  da  gestão  de 

educação de adultos com a Prefeitura – pois havia no partido militantes que 

defendiam a tese de que os Movimentos Sociais deveriam apenas reivindicar o 

direito à educação e que esse direito deveria ser garantido pelo Estado sem 

que os Movimentos Sociais assumissem encargos educacionais. O MOVA-SP 

seria, na visão desses movimentos, uma espécie de transferência do dever do 

Estado para a sociedade civil. 

Em relação à autonomia da escola, Gadotti afirma:

A participação da escola e dos movimentos populares, essas 
duas grandes forças com que pode contar a educação pública 
é  indispensável  na  construção  da  “Escola  Pública  Popular”, 
nossa  meta.  Para  a  escola  tornar-se  popular,  cidadã,  deve 
fazer aliança (parceria) com o povo. Para transformá-la não se 
pode apenas olhá-la de dentro para fora, mas olhá-la também, 
dialeticamente, de fora para dentro, que é o olhar privilegiado 
dos  movimentos  populares.  Ela  não  poderá  ser  construída 
como projeto  apenas  de  uma pequena  equipe  técnica,  num 
curto espaço de tempo, mas deve, desde já, contar com todos 
aqueles  que,  na base,  caminham nessa direção.  (GADOTTI, 
1996, p. 209).



Gadotti  (1996,  p.  206-207)  foi  favorável  à  implantação  dos  ciclos, 

defendendo,  porém,  que  cada  escola,  autonomamente,  deveria  discutir  e 

decidir se queria implantar ou não o regime de ciclos, buscando fortalecer a 

autonomia da escola. Ele defendia a parceria Estado/Movimentos Populares 

promovida pelo MOVA-SP. “Parceria sem tutela ou cooptação [...]”. (GADOTTI, 

1996, p. 209).

Paulo Freire deixou a Secretaria de Educação no dia 27 de maio de 

1991, muito criticado pela imprensa. Foi substituído por Mário Sérgio Cortella 

que deu continuidade à política implantada por Paulo Freire, com o apoio de 

dois educadores que se destacaram durante toda a gestão de Luiza Erundina:  

Lizete Gomes Arelaro, diretora da Assessoria Técnica de Planejamento (ATP) 

e Ana Maria Saul, diretora da Diretoria de Orientação Técnica (DOT). Deixando 

a Secretaria, Paulo Freire voltou a escrever. Um dos livros que refletem sua 

experiência como Secretário é Pedagogia da autonomia (2001b), reafirmando a 

importância da formação do educador e da autonomia da escola.

Dentre  os  documentos  avaliativos  desse  processo,  aponto  o  artigo 

síntese  de  Pedro  Jacobi  (1994),  Descentralização,  política  municipal  de  

educação  e  participação  no  município  de  São  Paulo,  resultado  de  uma 

pesquisa feita pela Universidade de São Paulo com financiamento do Instituto 

Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  (INEP).  O  autor  apresenta 

como conclusão desse processo:

Os resultados heterogêneos no conjunto da cidade refletem as 
dificuldades  de  se  modificar  uma  cultura  burocrática  e 
centralizadora  que  coloca  entraves  à  democratização  dos 
serviços e aos mecanismos de fiscalização e controle social à 
gestão da coisa pública. (JACOBI, 1994, p. 20-21).

Paulo Freire também foi  muito avaliado e criticado em relação a sua 

prática. Isso se deve ao fato de haver uma forte discussão em torno do seu 

reconhecimento como teórico da educação e uma forte aposta da oposição de 

que ele não conseguiria aliar a teoria à prática. Em uma de suas entrevistas ele 

rebate essas críticas dizendo:



Às vezes não posso deixar de rir, quando certas críticas dizem 
que não penso nada de concreto. Haverá muitas coisas mais 
concretas do que lutar para reparar 50 escolas esfaceladas? 
Haverá  algo  mais  concreto  do  que  pensar  teoricamente  a 
reformulação do currículo? Será que é vago e abstrato visitar 
tanto  quanto  possível  as  escolas  da  rede,  e  discutir  seus 
problemas  concretos  com  diretoras,  professores,  alunos, 
zeladores? (FREIRE, 2001a, p. 26).

A preocupação de Paulo Freire em relacionar a teoria com a prática era 

constante e ia  além: fazia  parte  de sua posição de ser  humano no mundo 

estabelecer equilíbrio entre esses dois elementos. Daí sua insistência em dizer:

O que não é possível é negar a prática em nome de uma teoria 
que,  assim,  deixa  de  ser  teoria  para  ser  verbalismo  ou 
intelectualismo ou negar a teoria em nome de uma prática que 
assim,  se  arrisca  a  perder-se  em torno  de  si  mesma.  Nem 
elitismo teoricista nem basismo praticista, mas a unidade ou a 
relação teoria e prática. (FREIRE, 2001a, p. 29). 

Com base na análise apresentada e nos depoimentos dos entrevistados, 

posso concluir que Paulo Freire tinha uma visão pedagógica da gestão. Para 

ele,  o  processo  de  participação  nas  diferentes  instâncias  da  SME-SP  era 

evidentemente educativo, entendendo que as pessoas se formam na ação e na 

reflexão crítica sobre a ação. Assim, ele e a sua equipe entendiam que todas 

as  mudanças  estruturais,  bem  como  as  definições  políticas  da  Secretaria, 

deveriam ter um cunho pedagógico emancipador. Essa é, certamente, a marca 

que define Paulo Freire como administrador público.



CAPÍTULO 5

REPERCUSSÃO DAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS

A experiência de Paulo Freire na SME-SP serviu  para desconstruir  e 

recriar os significados da escola pública, ganhando assim o adjetivo de popular. 

Sua experiência não foi isenta de erros, mas, em todos os atos, havia uma forte 

preocupação com a valorização do ensino público e da prática democrática 

que, muitas vezes, era mal interpretada ou mal avaliada.

Os  avanços  da  administração  de  Paulo  Freire  foram  registrados  de 

forma  contraditória  pela  grande  imprensa,  especialmente  pelos  jornais  O 

Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. 

O jornal O Estado de S. Paulo, ao produzir reportagem sobre a saída de 

Paulo Freire da Secretaria de Educação, trouxe como chamada:  Reprovado,  

Paulo Freire deixa a Educação – Clima de indiferença e frustração substituem  

o  frenesi  que  acompanhou  a  indicação  do  secretário.  Esta  reportagem,  ao 

mesmo tempo em que apresenta comentário de mãe de aluno que afirma que a 

escola não mudou, o depoimento termina com comentários positivos, no qual 

se revelam as transformações notáveis da escola, como podemos verificar no 

trecho abaixo:

A  merenda  quase  não  tem  mais  Toddynho,  ainda  não 
indicaram todos os livros do menino, mas os professores estão 
mais  atenciosos  com  as  crianças  e  pintaram  a  escola  por 
dentro. (REPROVADO, 1991, p. 17).

O mesmo ocorre com a reportagem produzida pelo jornal  Folha de S.  

Paulo com o título  Paulo Freire deixa Educação de SP. A matéria traz como 

conteúdo a já esperada saída de Paulo Freire e indica Mário Sérgio Cortella 

como substituto, relembrando que Paulo Freire tinha por objetivo mudar a cara 

da escola. Em determinado momento, a reportagem utiliza de forma distorcida 

uma frase de Paulo Freire, afirmando:



Ele  admitiu  dificuldades  no  projeto:  “Mudar  a  vida  de  uma 
escola tem que ser visto dentro das possibilidades históricas”. 
Entre as derrotas que sofreu está a recusa dos professores da 
rede  em  implantar  eleições  diretas  para  diretor  de  escola. 
“Acho  isso  um retrocesso,  mas é  um direito  que  eles  têm”, 
comentou. (PAULO, 1991).

As críticas dirigidas a Paulo Freire e a seu modelo de gestão não podem 

desconsiderar  os  limites  da  política  educacional  municipal  em  incidir  na 

melhoria da qualidade de vida, em modificar o quadro de exclusão em que vive 

a  maioria  da  população  periférica  da  cidade  de  São  Paulo.  As  mudanças 

acabam, muitas vezes, sendo modestas. Este quadro de exclusão não será 

apenas resolvido pela educação. Por melhor que seja a educação promovida 

no  município,  ela  não  poderá  sozinha  transformar,  por  exemplo,  os  altos 

índices de desemprego. O que não significa invalidar o avanço significativo da 

prática cidadã resultante dessa experiência. A SME-SP, na gestão de Paulo 

Freire,  em diversos  momentos,  demonstrou  que  há,  sim,  uma  melhoria  da 

gestão do espaço público quando se estabelece uma articulação entre equipe 

escolar, comunidade e movimentos sociais. 

A  educação  estava  demonstrando  a  viabilidade  do  modo  petista  de 

governar.  Como  já  apontei  em  outros  momentos  deste  estudo,  uma 

administração  democrática  e  popular  era  questão  central  do  Partido  dos 

Trabalhadores. 

A  forma  de  pensar  e  atuar  do  Partido  dos  Trabalhadores  e, 

consequentemente, da SME-SP, de fortalecer o poder local e popular, rompia 

com a idéia de que essa gestão gastaria todos os seus esforços apenas para 

administrar  os  problemas  sociais.  O  que  vimos  aqui  foi  uma  política 

educacional que, além de garantir o acesso e a permanência da população na 

escola, conseguia criar uma nova maneira de essa população se relacionar 

com o bem público. 

O Balanço Geral da SME (SÃO PAULO, 1992), elaborado coletivamente 

a  partir  de  colaborações  de  todos  os  NAEs  e  das  diversas  equipes  da 

Secretaria, sintetizou a política educacional da SME-SP, no período de 1989 a 

1992.  Segue  abaixo  uma  síntese  do  que  foi  proposto  –  a  Escola  Pública 

Popular –  para  mudar  a cara  da  escola,  analisando  o  papel  da  escola,  a 

relação educador/educando, o conhecimento, os conteúdos e o currículo.



1. Rever  o  papel  da  escola,  de  modo a: perceber  a  escola 
como  um  local  privilegiado  para  receber  a  cultura  da 
comunidade  e  irradiar  outras  formas  de  manifestações 
culturais; perceber a escola como local de reflexão, estudo e 
construção conjunta do conhecimento; entender e valorizar 
a escola como espaço de participação e organização dos 
diferentes  segmentos  e  movimentos  sociais;  valorizar  a 
escola como o espaço de construção individual e coletiva da 
ação  pedagógica,  na  perspectiva  de  resgatar  o  papel  do 
educador; 

2. Rever a relação educador/educando, de forma a: superar o 
individualismo  nas  relações  com  os  alunos;  possibilitar  e 
encorajar o educador a ser solidário com o outro; entender 
que educador e educando são sujeitos da ação educativa e 
da  construção  do  conhecimento;  estimular  a  relação  de 
igualdade,  respeito  e  consideração  mútua;  superar  o 
estigma da educação bancária, em que educadores sabem 
e depositam o conteúdo em educandos que “nada sabem”;

3.  Rever  a  concepção  do  conhecimento,  de  forma  a: 
compreender que o conhecimento não é estático e nunca 
está acabado: é dinâmico e pode ser recriado, reinventado; 
perceber  que o conhecimento  é  o resultado das relações 
que o homem estabelece com o mundo e consigo mesmo, 
com vistas à instrumentalização para ação e transformação 
da realidade; lidar com a relatividade do conhecimento, que 
se  constrói  com  outros  homens,  marcados  pelo  contexto 
histórico e social; lidar com a pluralidade do conhecimento, 
superando as noções de “verdades absolutas” e de “certo e 
errado”;  considerar  que  o  conhecimento  não  se  constrói 
apenas  pela  atividade  racional,  mas implica  o  resgate  da 
intuição, da sensibilidade e da afetividade;

4. Rever a dimensão dos conteúdos na aprendizagem escolar,  
de  modo  a: repensar  a  relação  entre  os  conteúdos  e  a 
realidade,  de  forma  que  esta  seja  o  objeto  de  estudo 
daqueles;  selecionar  conteúdos significativos com vistas a 
explicar melhor a realidade; redimensionar a relação entre 
conhecimento popular, de senso comum, e o conhecimento 
acumulado  pela  humanidade;  compreender  que  os 
conteúdos escolares não constituem um fim em si mesmo 
mas têm importância como explicitadores e desveladores de 
uma  realidade  que  pode  ser  transformada;  entender  a 
natureza interdisciplinar do conhecimento;

5.  Rever  o  conceito  de  currículo,  de  modo  a: entender  o 
currículo como o instrumento básico de que a escola dispõe 
para  organizar  sua  ação  transformadora;  entender  o 
currículo de forma ampla, extrapolando a grade curricular e 
englobando todas as ações e relações de fora para dentro e 
de  dentro  para  fora  da  escola;  perceber  o  currículo  na 
perspectiva  da  gestão  democrática,  da escola  como uma 



construção em processo; portanto diretamente relacionado 
ao coletivo da escola através do planejamento participativo; 
compreender  esta  forma  de  organização  curricular  como 
dinâmica e que pode ser e ter sua ação reorientada com 
freqüência. (SÃO PAULO, 1992c, p. 14-16).

Essa síntese é fruto de todo o conhecimento gerado pela proposta de 

Escola  Pública  Popular  que  repercutiu  em  outras  secretarias  e  governos. 

Nossa proposta é poder identificar essa repercussão.

A abordagem dos municípios que procuram, a exemplo da gestão de 

Paulo  Freire,  implementar  uma  escola  democrática  e  popular  deve  ser 

cuidadosa. Isso porque a apropriação distorcida que muitos governos de direita 

fazem  das  lutas  dos  governos  populares  descaracteriza,  muitas  vezes,  as 

políticas verdadeiramente democráticas e, em alguns momentos, confunde a 

população  pouco  preparada  para  as  disputas  político-partidárias. 

Consequentemente, a população diminui sua aderência política às eventuais 

administrações que tenham uma real  preocupação em transformar a escola 

num espaço de cidadania ativa.

Inicialmente irei  me pautar em municípios que procuram vivenciar,  na 

gestão escolar, os princípios da Escola Cidadã. Essa escolha deve-se ao fato 

de que o conceito de Escola Cidadã está muito próximo da experiência vivida 

com Paulo Freire na educação municipal da cidade de São Paulo. “Ela seria 

uma escola pública autônoma, sinônimo de escola pública popular, integrante 

de um sistema único (público) e descentralizado (popular)” (GADOTTI, 2006, p. 

51). Além dessa aproximação conceitual, alguns anos após ter sido Secretário 

de Educação, Paulo Freire afirma:

A Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de 
direitos e de deveres. O que a caracteriza é a formação para a 
cidadania. A Escola Cidadã, então, é a escola que viabiliza a 
cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não 
pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na 
medida mesma em que se exercita na construção da cidadania 
de quem usa o seu espaço.  A Escola Cidadã é uma escola 
coerente  com  a  liberdade.  É  coerente  com  o  seu  discurso 
formador, libertador. É toda escola que, brigando para ser ela 
mesma,  luta  para  que  os  educadores  também  sejam  eles 
mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma 
escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola de 
produção comum do saber e da liberdade. É uma escola que 



vive a experiência tensa da democracia. (GADOTTI, 2006, p. 
69).

Baseadas nos conceitos acima, na obra e trajetória política de Paulo 

Freire,  muitas  outras  Secretarias  de  Educação  formularam  suas  gestões, 

aproximando-se dos princípios da Escola Cidadã.  Foram elas:  Porto  Alegre 

(1993-1996),  Belo  Horizonte  (1993-1996),  Natal  (1994),  Gravataí  (1997), 

Uberaba (1993-2000), Blumenau (1997), Estado do Rio Grande do Sul (1999), 

Caxias do Sul (1998), Alvorada-RS (1997-2005), Diadema-SP (1993-1996).

O levantamento dos dados dessas Secretarias foi feito diretamente, por 

meio  da  solicitação  de  materiais  ou  da  consulta  em bibliotecas  e  diversos 

acervos,  entre  eles,  o  do  Centro  de  Referência  Paulo  Freire.  Há  também 

algumas obras publicadas pela Editora Cortez que se centram em experiências 

sobre Escola Cidadã. Algumas obras aqui serão citadas, mas, para analisar a 

repercussão  da  gestão  de  Paulo  Freire  em  outras  Secretarias,  utilizarei 

basicamente as publicações feitas pelas próprias Secretarias de Educação que 

são fontes primárias fundamentais para a pesquisa de como se deu a definição 

das suas políticas educacionais.

A experiência de Uberaba, inicialmente com a assessoria direta de Paulo 

Freire, durou oito anos, tempo este precioso para a educação municipal, que 

pôde, entre outras ações, elaborar o seu Regimento Comum, garantir a escuta 

qualificada  de  todos  os  segmentos  escolares,  a  participação  efetiva  da 

comunidade  escolar  etc.  A  Escola  Cidadã  de  Uberaba  (MG)  teve  na  sua 

política educacional a preocupação com a construção de uma escola pública, 

popular  e  autônoma.  As  experiências  e  reflexões  dessa  construção  foram 

registradas  e  analisadas,  entre  outros  documentos,  pela  Revista Fazendo 

Escola editada pela Secretaria de Educação de Uberaba. A Revista n. 13 traça 

todo o percurso de oito anos de experiência de implementação dessa política. 

No sumário dessa edição temos a seguinte afirmação: 

Apresentação  sintética  dos  caminhos  percorridos  pela 
Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Uberaba  na 
concretização do PROJETO MAIOR – a construção de uma 
escola  democrática,  participativa,  séria,  competente,  fundada 
na  perspectiva  de  Educação  preconizada  por  Paulo  Freire. 
(REVISTA FAZENDO ESCOLA, 2001, p. 2).



Esta afirmação é chave para a investigação deste capítulo, pois, de fato, 

comprova  a  nossa  tese  inicial  de  que  a  experiência  de  Paulo  Freire  como 

Secretário de Educação foi  educativa e indicativa para outros municípios. O 

projeto  de  Escola  Cidadã  de  Uberaba  procurou  implementar  sua  política 

educacional baseado nos mesmos princípios que geriram a administração de 

Paulo Freire  no município  de São Paulo,  principalmente na busca por  uma 

escola pública popular comunitária mantida pelos recursos públicos. 

Paulo Freire, em  Pedagogia da autonomia (2001b, p. 49), ao tratar da 

importância  de  se  divulgar  as  experiências  positivas  de  municípios  que 

valorizam as relações humanas do cotidiano escolar, chama a atenção para a 

experiência  da  Educação  Municipal  de  Uberaba.  As  ações  empreendidas 

aproximam-se da experiência do município de São Paulo nos seguintes pontos: 

democratização  da  gestão,  ampliação  e  adequação  da  rede  física  para  o 

atendimento da demanda, autonomia pedagógica das escolas, valorização e 

qualificação permanente dos educadores. O desenvolvimento desses princípios 

se deu por meio de diversos projetos e ações, distribuídos dentro de cinco 

prioridades/programas (Melhoria da Qualidade de Ensino, Democratização da 

Gestão, Universalização do Acesso, Integração e Infra-Estrutura). Para cada 

prioridade foram criados diversos projetos e sub-projetos. O acompanhamento 

dos  resultados  de  cada  ação  foi  cuidadosamente  registrado  na  Revista 

Fazendo Escola, n. 1323. (REVISTA FAZENDO ESCOLA, 2001, p. 2).

Dentro do programa de Democratização da Gestão destaco o projeto 

Pesquisa  Institucional:  avaliando  a  prática  educativa.  Este  projeto  teve  por 

objetivo  criar  na  Rede  Municipal  de  Ensino  o  cuidado  científico  da  ação 

educativa,  entendendo  essa  postura  como  parte  da  garantia  da  gestão 

democrática.  A  preocupação  com  a  investigação  científica  demonstra  a 

seriedade  da  Secretaria  de  Educação  na  realização  de  suas  políticas.  O 

documento aponta como resultado desse projeto, além das diversas pesquisas 

realizadas, a permanente escuta das expectativas da população em relação à 

política educacional. 

Outro  projeto  fundamental  dentro  do  processo de democratização da 

gestão foi a elaboração do Sistema Municipal de Educação. Este garantiu a 

23  Para  a  análise  dessas  ações  tive  acesso  somente  aos  documentos  produzidos  pela 
Secretaria Municipal de Educação, o que limita o aprofundamento de suas repercussões,  
bem como do impacto gerado no cotidiano escolar.



autonomia administrativa da educação municipal por meio da descentralização 

dos  processos  de  gestão,  diminuindo  a  burocracia,  através  da  tomada  de 

decisões mais próximas da escola.

É importante também verificar se houve uma aproximação de idéias na 

definição  dos  princípios  curriculares.  Para  isso  recorro  ao  estudo  feito  por 

Paulo  Roberto  Padilha  (2004).  O  autor  avalia  que  os  seguintes  eixos 

curriculares foram contemplados: o homem como produto e sujeito histórico, 

que considera que a natureza humana não é única,  estática e definitiva e, 

portanto,  se  faz  e  varia  em  função  da  relação  entre  os  indivíduos  e  a 

sociedade; a indissociabilidade entre educação e cultura, pelo que o domínio 

da  cultura  promove  a  assimilação  crítica  da  realidade  com  vistas  à 

transformação  social;  o  trabalho  entendido  como  princípio  educativo,  que 

entende  a  educação  como  via  de  acesso  do  ser  humano  pleno,  criativo, 

consciente e livre, ao processo produtivo; a omnilateralidade, que considera o 

desenvolvimento global do potencial humano, o que pressupõe a superação da 

dicotomia entre teoria  e prática,  a  universalização da cultura,  propiciando a 

participação de todos os autores da cena escolar nas decisões internas da 

escola; e, finalmente, o ensino centrado no aprender a aprender, no aprender a 

conviver,  enfim,  no  aprender  a  ser,  buscando  todas  as  alternativas  de  um 

ensino  qualitativamente  prazeroso,  criativo,  participativo,  consistente  como 

condição de viabilização do sucesso escolar. 

Por comparação percebemos que o desenvolvimento desses elementos 

curriculares aproxima-se dos princípios curriculares desenvolvidos pela SME 

da cidade de São Paulo durante a gestão de Paulo Freire. 

Finalmente,  de  todo  o  processo  vivido  na  Secretaria  Municipal  de 

Educação de Uberaba, eu considero importante destacar que, como política 

educacional,  essa  Secretaria  centrou-se  na  preocupação  em  garantir  a 

participação popular como parte do processo de democratização escolar.

Passemos agora para a análise de outra Secretaria de Educação, a do 

Município  de  Alvorada  (RS).  A  gestão  iniciada  em  1997  definia-se  como 

Governo  da  Administração  Popular.  Na  primeira  publicação  feita  pela 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) – Revista Fazendo Escola – há uma 

descrição da realidade educacional sob o aspecto administrativo e pedagógico 

do início da gestão e dos seus primeiros anos. O documento relata que, além 



dos  problemas  físicos,  como  a  precariedade  dos  prédios  escolares,  a 

administração também se deparava com uma forte cultura do clientelismo, pois 

os  diretores  de  escola  eram  indicados  pelo  Prefeito.  Com  o  objetivo  de 

estabelecer  uma  escola  pública  de  qualidade,  a  Secretaria  Municipal  de 

Educação afirma que

A escola que queremos é aquela a serviço da coletividade de 
indivíduos que lutam para que a vida não seja somente a luta 
pela vida. Por esta razão é que o como, o que, o porquê, para 
quem  se  ensina,  o  que  se  ensina  atende  a  uma  outra 
substantividade. Não se trata de fazer uma escola voltada só 
para os excluídos; mas uma escola que negue a exclusão, que 
seja  uma  escola  para  todos.  O  conteúdo  da  escola  deve 
abarcar  os  fenômenos  que  explicam  e  definem a  realidade. 
Deve  ser  capaz  de  proporcionar  aos  que  com  ela  se 
relacionam a consciência de que os obstáculos interpostos à 
vida  não  são  obra  de  uma  fatalidade  indecifrável  ou 
insuperável.  Isto é, devem poder retirar o véu que impede a 
compreensão de que o mundo é possibilidade, é historicidade. 
A escola pode, enfim, despertar a vontade, a consciência e o 
poder  de  ser  sujeito  de  sua  história  adormecido  no  mais 
sossegado e modesto indivíduo. (FAZENDO ESCOLA, 2000, p. 
11).

A perspectiva contida na citação foi claramente baseada nos princípios 

da obra de Paulo Freire. Há também uma preocupação da Secretaria, afirmada 

no  mesmo documento,  de  garantir  os  princípios  do  diálogo,  participação  e 

democracia. Princípios estes também vividos na gestão de Paulo Freire. 

No caderno em questão não há uma descrição aprofundada de como a 

Secretaria  estava  desenvolvendo  sua  prática,  de  como  estava  o  trabalho 

político-pedagógico. Trata-se de um caderno mais formativo do que avaliativo, 

contendo  curtos  textos  feitos  por  especialistas  renomados  no  campo  da 

educação, como Rubem Alves, Celso Vasconcellos, José Clóvis de Azevedo 

etc.

Basicamente, os cadernos publicados pela SMED têm o pensamento e a 

práxis  de Paulo Freire  como referencial  teórico.  Em diversos momentos há 

afirmações  sobre  a  experiência  de  Paulo  Freire  como  Secretário, 

principalmente nas ações da gestão democrática e na educação popular. Veja-

se  a  seguir  uma  passagem  que  abre  o  tema  da  gestão  democrática  em 

encontros de formação com os educadores:



A gestão democrática do trabalho pedagógico foi concebida por 
Freire  (1991)  como  o  caminho  possível  de  reinvenção  da 
escola,  tendo  em  vista  a  construção  de  sua  qualidade 
democrática,  por  acreditar  que não se democratiza a escola 
sozinha,  a  partir  do  gabinete  do  secretário.  Essa  postura 
educativa é uma decorrência prática da concepção libertadora 
da educação, que concebe a participação e o trabalho coletivo 
como  condições  imprescindíveis  à  construção  do 
comprometimento de todos com o processo de transformação 
da  cotidianidade  escolar  tendo  em vista  um projeto  político-
pedagógico emancipatório. (FAZENDO ESCOLA, 2000, p. 18).

Para a reflexão sobre os resultados das políticas implementadas pela 

SMED  recorro  a  um  caderno  publicado  no  ano  de  2004.  Nesse  caderno 

(ALVORADA,  2004)  encontramos  textos  de  diversos  segmentos  escolares, 

depoimentos de alunos, professores, pais, vigias, merendeiras, diretores, vice-

diretores etc, sobre os projetos desenvolvidos em suas escolas. A respeito do 

Conselho de Escola, destaco o seguinte relato:

O  conselho  em  nossa  escola  já  foi  feito  de  várias  formas. 
Durante algum tempo os conselhos eram mais dirigidos para 
uma  avaliação  do  trabalho  do  professor  e  relatos  do 
rendimento  dos  alunos.  Sem  conversarmos  sobre  a 
organização da escola. Em outro momento a escola passou a 
fazer  o  conselho  de  classe  só  avaliando  esta  organização: 
segurança, limpeza, merendeiras, equipe diretiva, secretaria e 
professores através de uma dinâmica de grupo em que os pais 
tinham  que  relatar  os  pontos  positivos,  negativos  e  dar 
sugestões  para  sanar  as  dificuldades.  Com  esta  dinâmica 
podemos  perceber  que  os  pais  só  faziam  relatos  sobre  a 
organização da escola ciclada e que muitas vezes era só por 
falta de esclarecimentos. (ALVORADA, 2004, p. 55).

Esse  relato  demonstra  a  construção  do  processo  de  participação.  É 

nesse  processo  de  construção,  de  avanços  e  alguns  retrocessos  que  os 

instrumentos democráticos vão se consolidando, cada escola apresenta sua 

especificidade e ela deve ser considerada, para se evitar um conselho viciado e 

limitado em suas ações.

O próximo município a ser analisado é o de Caxias do Sul (RS). Neste 

município  a  partir  de  1998  se  iniciou  o  processo  de  construção  de  uma 

educação cidadã. 



Consultei  duas  publicações  da  Secretaria  Municipal  de  Educação 

(SMED):  Plano Municipal de Educação (CAXIAS DO SUL, 1999) e Cadernos 

Pedagógicos:  Relatos de experiências (CAXIAS DO SUL, 2004).  O primeiro 

documento apresenta as diretrizes gerais  do Plano Municipal  de Educação. 

São elas:  acesso e permanência do aluno no ensino fundamental,  educação 

infantil  e especial;  educação de jovens e adultos;  democratização da gestão 

escolar e  nova  qualidade  de  ensino.  Estes  princípios  são  basicamente  os 

desenvolvidos por Paulo Freire e sua equipe na SME-SP. Novamente, temos 

uma  forte  influência  dessa  experiência  em  outra  Secretaria  de  Educação, 

sendo a participação popular e a educação como ato político as marcas da 

gestão de Caxias do Sul. Segundo o documento, 

Essas diretrizes  contemplam a educação enquanto um ato político 
onde,  como  sujeitos  históricos,  somos  instigados  a  conhecer, 
compreender e interpretar a realidade, criando e recriando soluções 
aos  desafios  do  contexto  educacional  e  social,  que  está  sendo 
transformado.  É  preciso  fortalecer  a  nossa  utopia  e  crença  na 
capacidade de construirmos o projeto de uma sociedade nova. Esse 
projeto pressupõe uma escola com cidadania, onde ultrapassamos a 
democracia de representação para a de participação. (CAXIAS DO 
SUL, 1999, p. 3).

O documento em questão se apresenta como um guia, com orientações 

para  a  comunidade  escolar,  na  construção  de  uma  escola  para  cidadania. 

Dividido em cinco eixos temáticos, definidos após vários encontros da rede de 

ensino:  Gestão  Democrática,  Princípios  de  Convivência,  Formação  e 

Valorização  Profissional,  Reestruturação  Curricular  e  Avaliação.  É  no 

detalhamento  de  cada  eixo  que  vemos as  expectativas  sobre  a  escola  de 

cidadania  que  vai  se  construindo  por  meio  de  alguns  conceitos  como: 

participação  de  todos,  criação  de  Conselho  Escolar  e  Grêmio  Estudantil, 

eleição  da  direção  escolar,  respeito  à  diversidade,  formação  contínua  dos 

profissionais da educação.

Já  o  documento Cadernos  Pedagógicos:  Relatos  de  experiências  

(CAXIAS DO SUL, 2004) apresenta um conjunto de atividades realizadas e 

descritas  por  professores  das  diversas  escolas  da rede  de  ensino.  Grande 

parte  dos  relatos  são  projetos  feitos  pela  comunidade  escolar  ou  por  um 

professor, com o objetivo de superar problemas cotidianos. Nesse caderno não 

é possível identificar uma preocupação em se estabelecer relações entre os 



princípios definidos no Plano Municipal de Educação e as atividades praticadas 

pelas escolas. 

Nas  diretrizes  definidas  pela  SMED,  ficou  clara  a  orientação  em  se 

realizar  uma  escola  cidadã,  uma  administração  popular  e  democrática.  A 

riqueza do trabalho feito por todos os envolvidos na educação municipal nos 

escapa,  por limite de acesso a outras fontes e estudos posteriores sobre a 

experiência.  Os  registros  aqui  feitos  apontam  as  ações  planejadas  e 

implementadas  pelas  secretarias  e  as  avaliações  oficiais  elaboradas  e 

divulgadas por esses órgãos. Não nos foi possível buscar a análise feita pelas 

redes de educação que viveram esse processo. Não há dúvida de que muitos 

avanços  foram  consolidados  e  de  que  muito  ainda  há  por  ser  feito.  O 

importante é destacar que o vivido na educação municipal de São Paulo foi o 

princípio de muitas outras experiências. 

O  último  município  analisado  é  o  de  Diadema,  cidade  da  região  do 

Grande ABC, do Estado de São Paulo. Na administração de José de Filippi 

(1993-1996),  as  áreas  de  Educação,  Cultura,  Esporte  e  Lazer  foram 

consideradas prioritárias. Para esta pesquisa da Administração Filippi, recorri a 

dois  estudos:  o  livro  de  Jeanne Bisilliat  (2004),  Lá  onde os  rios  refluem – 

Diadema – 20 anos de democracia e poder local, e o relato de experiência feito 

por Lisete Gomes Arelaro (1999),  A ousadia de fazer acontecer:  o direito à  

educação – algumas reflexões sobre a experiência de gestão nas cidades de  

São Paulo (1989-1992) e Diadema (1993-1996), publicado no livro  Política e 

trabalho na escola: Administração dos sistemas públicos de educação básica. 

(OLIVEIRA, 1999).

No  livro  de  Bisilliat  (2004),  há  o  registro  da  história  da  cidade  de 

Diadema, que viveu quatro gestões do PT na Prefeitura.  A autora avalia  o 

quanto o envolvimento da população nos canais democráticos de participação 

contribuiu para diminuir a pobreza e ao mesmo tempo fortalecer a dignidade da 

população.  Ela  analisa  que  Diadema  passou  por  um  grande  processo  de 

transformação. Na área da Saúde, por exemplo, houve uma queda expressiva 

da taxa de mortalidade infantil. As áreas de Educação e Habitação também 

mudaram  bastante,  apresentando  avanços  no  combate  à  violência  e  ao 

desemprego.  Todas essas mudanças são consequência  da proximidade da 

população em relação à Prefeitura, ao poder público.  Bisilliat  destaca como 



exemplo de gestão descentralizada a criação dos Núcleos de Atendimento à 

População em várias regiões da cidade.

O relato de Lisete Arelaro (1999),  Secretária Municipal  de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, ressalta os avanços da gestão petista em Diadema. 

Segundo  a  autora,  os  três  grandes  eixos  da  ação  político-pedagógica  da 

Secretaria  de  Educação,  Cultura,  Esporte  e  Lazer  foram  os  mesmos  da 

Administração Petista do Município de São Paulo na gestão Luiza Erundina 

(1989-1992):  gestão  democrática,  democratização  do  acesso  e  da  

permanência e nova qualidade de ensino.

Para a concretização da gestão democrática foram constituídos espaços 

colegiados de decisão que garantiam a participação da população. Foram eles: 

Conselho de Equipamentos, Conselhos Municipais, Movimento de Educação e 

Conselho Municipal de Orçamento.  Para a  democratização do acesso foram 

priorizadas  tanto  a  construção  de  novas  escolas  quanto  a  recuperação  e 

manutenção das já existentes. As principais ações se deram na ampliação do 

atendimento na educação infantil; na educação de jovens e adultos, com dois 

programas: o Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA) e o Movimento 

de  Educação  (MOVA-Diadema);  no  ensino  especial e  no  ensino 

profissionalizante.  Quanto  à  prioridade  de  uma  nova  qualidade  de  ensino, 

Arelaro ressalta a busca pela consolidação da concepção de “escola única”, 

que tinha como proposta o envolvimento de todos os alunos na constituição do 

fazer  pedagógico  cotidiano  respeitando  as  diferenças.  A  professora  avalia 

também que o Projeto de Educação Musical foi um bom exemplo da qualidade 

do  projeto  pedagógico,  visando  a  garantir  uma  alfabetização  musical das 

crianças. 

A  similaridade  de  prioridades,  princípios  e  ações  nos  indicam  dois 

importantes caminhos que se complementam. O primeiro é que Paulo Freire, 

ao realizar uma gestão preocupada com a escola pública de qualidade, com 

uma educação como prática da liberdade e com a perspectiva de que um outro 

mundo é possível, reuniu pessoas que também acreditavam nesses princípios 

e que juntaram suas energias para a concretização de uma educação justa e 

sensível. O segundo é o caminho da disseminação dessa utopia, no sentido 

aplicado por Freire do ainda não. Muitos educadores também sonharam em 

implementar uma escola cidadã, partindo do exemplo vivido por aquele que 



inspirava  por  seus  escritos,  por  seus  depoimentos  e  por  sua  práxis  de 

Secretário Municipal de Educação.

Após a apresentação das principais  diretrizes da política  educacional 

elaborada  e  executada  durante  a  gestão  de  Freire,  aponto,  de  forma 

sintetizada, quais foram as principais marcas deixadas nesse processo político-

pedagógico.  Paulo  Freire  e  sua  equipe  enfrentaram  diversos  desafios:  de 

natureza administrativa, epistemológica, ideológica e financeira. 

O  desafio  de  natureza  administrativa corresponde  a  todas  as 

modificações  realizadas  na  área  estrutural  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação, nos Núcleos de Ação Educativa e principalmente nas escolas e nas 

suas relações com os demais órgãos da Secretaria.

Conforme  dissemos  nos  capítulos  anteriores,  houve  uma  intensa 

modificação no que tange a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação visando atender a necessidade de descentralização do poder e das 

decisões. A própria mudança de nome e função das Delegacias de Ensino para 

Núcleos  de  Ação  Educativa  reafirma  essa  preocupação  em  garantir  um 

acompanhamento pedagógico sem a conotação de supervisão. Cabe, também, 

reafirmar aqui todo o acompanhamento e estímulo para que os Conselhos de 

Escola  pudessem  exercer  a  prática  democrática  de  definições  e 

acompanhamentos  das  principais  questões  do  cotidiano  escolar.  Esses 

desafios  de  natureza  administrativa  se  complementam com os  desafios  de 

natureza  financeira.  A  escolha  política  de  como  investir  na  educação  foi 

significativo para a melhoria da qualidade da educação.

Os desafios de natureza epistemológica correspondem à deficiência de 

conhecimento em relação à prática educativa, que exigiu todo um esforço de 

reorientação  curricular.  O  movimento  de  reorientação  curricular  e  a  ação 

desenvolvida junto aos Conselhos de Escola, contribuíram para romper,  em 

alguns casos, com os desafios de natureza ideológica, em que, por exemplo, 

se promovia uma falsa idéia de posse das escolas por parte de diretores.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por vezes, ao longo desta pesquisa, senti-me fora do tempo. Não como 

quem se sente desatualizado, mas sim como alguém que, após longas horas 

de leitura e escrita, sente-se quase que vivendo o período em que Paulo Freire 

foi Secretário Municipal de Educação. Certamente, ter tido a oportunidade de 

sentar e entrevistar pessoas que conviveram com Paulo Freire e trabalharam 

intensamente  com  ele  na  construção  da  escola  pública  popular,  contribuiu 

muito  para  essa  sensação  de  viver  junto  aquele  período  de  grande 

experimentação pedagógica. 

Cortella (2008) destaca que a qualidade que mais apreciava em Paulo 

Freire era a sua “[...] imensa capacidade de ouvir [...]”. 

Saul,  ao sintetizar o quanto aprendeu na sua convivência com Paulo 

Freire, na Secretaria Municipal de Educação, revela:

Experimentei com Paulo Freire o verdadeiro sentido do que é 
participar.  Muito  ao  contrário  da  falsa  participação  que 
manipula  colaboradores  centralizando todas as decisões nas 
mãos do chefe e elegendo apenas a execução de tarefas, a 
participação, na equipe de Paulo Freire, assumiu o mais radical 
dos  significados,  caracterizando-se  verdadeiramente  como 
uma participação em nível político. Isto significou, efetivamente, 
compartilhar decisões. E observe-se que chamar a equipe para 
integrar  o  processo  de  tomada  de  decisão  implicava, 
necessariamente,  uma divisão do poder  do dirigente.  É isto! 
Paulo  Freire dividia  o seu poder  de Secretário  de Educação 
com sua equipe na Secretaria.  Fazia isso com tranqüilidade, 
mas,  sobretudo,  por  convicção  política.  (GADOTTI,  1996,  p. 
228).

Iniciei este estudo pela curiosidade que ele despertava, pela crença na 

construção  de  uma  educação  de  qualidade  e,  fundamentalmente,  pelo 

interesse em me debruçar na práxis  de Paulo Freire.  O encantamento pela 

obra  deste  filósofo,  pela  sua  prática  de  educador  e  de  administrador,  me 

induziu, em alguns momentos, a olhar sua trajetória de Secretário Municipal de 

Educação sem muito distanciamento, o que não significou adesão imparcial 

aos atos políticos de Paulo Freire. 



Não há como negar que a trajetória da política educacional da cidade de 

São  Paulo,  em  sua  longa  história,  foi  duramente  marcada  pelo  poder 

centralizador,  pela  hierarquização  das  relações  e  dos  saberes,  pela 

desconsideração do saber dos pais, dos alunos e da comunidade. Outra marca 

da  política  educacional  municipal  foi,  historicamente,  a  desvalorização  dos 

profissionais envolvidos com a educação: além dos baixos salários, não havia 

uma preocupação na formação permanente dos quadros, na valorização do 

trabalho das merendeiras, dos vigias, enfim, de todos aqueles e aquelas que, 

de alguma forma trabalhavam para a educação. Foi contra toda essa trajetória 

histórica que Paulo Freire e sua equipe lutaram na Secretaria  Municipal  de 

Educação, invertendo prioridades. 

Ao estudar a relação da teoria e da prática de Paulo Freire como gestor 

na SME-SP e intelectual orgânico, minha preocupação não era só identificar os 

méritos  de  Paulo  Freire  de  forma  personificada.  Esta  investigação  acabou 

resultando na ênfase dos avanços das políticas implementadas por ele. Por 

diversas  vezes  apontei  as  dificuldades  encontradas  pela  Secretaria.  Esta 

escolha,  na  dimensão  filosófica  freiriana,  define-se  dentro  da  categoria  de 

inédito-viável.  Seu significado em muito  explica o contexto  vivido  por  Paulo 

Freire  na  SME-SP.  Trata-se  da  denúncia,  do  anúncio  e  das  possibilidades 

humanas.

Diversos estudos acadêmicos se preocupam justamente em analisar os 

equívocos  das  políticas  educacionais  desenvolvidas  no  nosso  país.  Esses 

estudos  são  inquestionavelmente  necessários,  no  âmbito  da  Filosofia  da 

Educação, pois mostram o seu sentido, elaboram sua significação, permitem 

pensar o novo e criar utopias. Eles auxiliam os educadores na compreensão do 

processo  educacional.  O  mesmo  ocorre  com  um  estudo  preocupado  em 

apontar os avanços positivos de determinados processos. A educação pública 

é constantemente referenciada pelo que ela tem de ruim. A escola é mal falada 

porque  realmente  está  deficiente,  mas  há  claramente  uma  política  de 

desvalorização e de descaracterização do Estado enquanto poder que deve 

garantir os direitos de cidadania. 

A pesquisa aqui desenvolvida segue na contramão dessa lógica. Ela se 

preocupou em refletir os problemas do contexto educacional paulistano de uma 



gestão específica, sem deixar de analisar o que de positivo foi criado para a 

população, acreditando na escola pública.

A práxis de Paulo Freire na SME-SP se orientou de uma forma coerente 

com sua teoria como prática da liberdade e para a liberdade. A radicalidade 

democrática praticada na sua política educacional, fundamentada no diálogo, 

configurou o que aqui podemos chamar de ação educativa. Quando a escola 

rompe com as práticas tradicionais de hierarquização do poder, de relações de 

mando  e  subordinação,  de  desvalorização  do  saber  popular,  adotando  a 

participação de todos na tomada de decisões e no planejamento do cotidiano 

escolar,  a  comunidade  ganha  ao  compreender  que  o  estatal  não  é 

necessariamente  público,  que  só  se  torna  público  quando  sua  finalidade  é 

pública e comunitária. 

A democratização das relações emancipa as pessoas, ao mesmo tempo 

em que cria diversas resistências por parte daqueles que defendem a lógica de 

hierarquização das relações, seja por estarem no poder, seja por estarem na 

condição  de  alienados  e  oprimidos.  Quando  Paulo  Freire  consulta  a  todos 

sobre o sonho de sua escola, ele rompe com a lógica de impor o saber de um 

grupo sobre os demais. 

Em Pedagogia do oprimido (2005), Paulo Freire se refere à necessidade 

do  conhecimento  crítico  para  uma  ação  educativa  transformadora.  É 

justamente partindo dessa lógica que Freire recusa toda e qualquer forma de 

doação  de  pacotes de  conteúdos,  basicamente  por  duas  razões:  pela 

verticalidade desta prática em oposição à dialogicidade e porque esta prática 

impede as pessoas de manifestarem seus desejos,  avaliarem sua condição 

existencial e planejarem a realização de seus sonhos.

A experiência de São Paulo, baseada nos princípios da horizontalidade, 

reciprocidade,  cooperação,  participação,  comunicabilidade  e  solidariedade, 

contribuiu com outras Secretarias de Educação que ansiavam e anseiam por 

práticas emancipatórias, associadas à conscientização crítico-reflexiva e afetiva 

dos sujeitos e de sua experiência cotidiana.

Contudo, apesar de todos os avanços apontados e da experiência ter se 

tornado referência, nem todas as escolas de São Paulo conseguiram avançar 

no projeto de democratização. Muitas delas continuaram insistindo no discurso 

da  punição,  da  repressão,  para  legitimar  a  autoridade.  Houve  também 



resistência  na  implantação  do  Sistema  de  Ciclos.  Muitos  educadores  não 

mudaram sua lógica  educacional,  não venceram a concepção de avaliação 

classificatória e seletiva. O trabalho coletivo também foi prejudicado, pois havia 

diversas  barreiras  para  se  trabalhar  colaborativamente  e  para  se  chegar  a 

consensos.

No entanto, a experiência de Paulo Freire em criar condições concretas 

para  a  democracia  participativa  se  justifica  em  si:  envolver  a  comunidade 

escolar e garantir seu espaço de atuação no poder acentua o sentimento de 

pertencimento,  enriquece  as  relações  e  permite  à  gestão  escolar  ser  mais 

horizontal. Essa experiência também permite a mudança das relações entre os 

diversos órgãos administrativos e a escola.

Além disso, Paulo Freire, como gestor público, demonstrou, sobretudo, a 

viabilidade  das  parcerias  entre  o  poder  público,  movimentos  sociais  e 

universidades,  para  a  realização  de  atividades  que,  isoladamente,  nenhum 

deles teria condições de realizar.

Paulo  Freire  via  a  participação  popular  como  um  veículo  da 

emancipação política. A participação cidadã está em construção em todos os 

espaços da história política brasileira;  por isso, não cabe atribuirmos a uma 

gestão, que pelo jogo democrático tem tempo para iniciar e tempo para acabar, 

a responsabilidade única pelo seu avanço ou pelo seu retrocesso. Vimos aqui 

que  o  trabalho  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  para  democratizar  a 

política educacional  como um todo foi  intenso e transformador.  No entanto, 

essa gestão teve seus limites. Ela pode ser muito mais apontada como uma 

experiência que demonstra a viabilidade e necessidade de se construir uma 

nova cultura político-pedagógica do que exatamente uma prática que atingiu a 

plenitude, impedindo assim retrocessos. Na verdade, a gestão seguinte fará um 

tremendo esforço para desestimular os canais participativos constituídos. 

A prática cidadã é um valor em construção, o que significa que parte da 

promoção  da  participação  social  ainda  cabe  ao  governo.  Fatalmente,  essa 

posição fragiliza o sentido dado à participação,  visto  que o ideário  político-

partidário  do  governo  possibilita  tanto  ter  um  sentido  progressista  quanto 

conservador.  Quando Freire  estimulava a participação popular  nas diversas 

frentes  da  educação  municipal  era  justamente  para  criar  uma nova  cultura 



política que tirasse das políticas de governo o mérito, ou não-mérito, pelo grau 

de participação cidadã nas políticas públicas.

A  obra  de  Paulo  Freire  se  confunde,  na  América  Latina,  com  o 

movimento de educação popular. Ele é, ao mesmo tempo, produto e produtor 

desse  movimento  original,  a  maior  contribuição  que  a  região  deu  ao 

pensamento  pedagógico  universal.  Esse  movimento  social  e  político-

pedagógico teve um papel importante no surgimento do Fórum Social Mundial, 

cuja  trajetória  se iniciou em Porto  Alegre,  em janeiro  de 2001.  O Fórum é 

resultado  de  um  longo  processo  de  organização  social  dos  movimentos  e 

organizações não-governamentais na América Latina. A grande novidade do 

Fórum Social Mundial é ele trazer para o campo democrático socialista uma 

nova  cultura  política.  Diante  do  vazio  ideológico  provocado  pelo  fim  do 

socialismo de tipo soviético dos anos 90, ele surgiu como a grande alternativa 

ao  neoliberalismo.  Tanto  na  sua  forma  de  organização  quanto  nos  seus 

propósitos, essa nova cultura política está presente, acirrando a contradição 

entre  a  velha  cultura  política  e  uma  nova  cultura,  trazida  pelo  movimento 

altermundista, sem verticalismo e sem dirigismo. 

Isso tem tudo a ver com Paulo Freire, reconhecido politicamente pela 

sua pedagogia  do diálogo,  mesmo diante  da opressão.  Do que pude ler  e 

estudar  em Paulo Freire,  como  gestor  público e intelectual  orgânico,  posso 

concluir  que  ele  é  um  dos  precursores  dessa  nova  lógica  de  poder, 

radicalmente democrática, um precursor dessa nova cultura política fundada na 

escuta.  Paulo  Freire,  quando  jovem,  desejava  ser  psicanalista,  como  nos 

revelou, certa vez, numa palestra, sua filha Fátima Freire. Todos sabemos que 

a Psicanálise é a ciência da escuta. Ele transpôs esse princípio da Psicanálise 

para a Política e para a Pedagogia. Paulo Freire nos inspira a fazer política de 

outra forma, para não repetir a história de fracassos dos velhos paradigmas. 

Paulo  Freire  rejeitava  toda  tentativa  de  hierarquização  e  de 

uniformização, que viola o princípio da igualdade e da diversidade, presente 

tanto  no  Capitalismo  quanto  no  Socialismo  de  Estado.  Paulo  Freire  não 

acreditava  que  era  preciso  esperar  pela  conquista  do  Estado  para  fazer  a 

revolução. Ele unia a utopia ao cotidiano: a revolução está acontecendo a cada 

instante, quando o que fazemos tem sentido.
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