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RESUMO 

 

Na cidade de São Paulo, desde 1956, a educação pública municipal vem se 
estruturando em dois sentidos: oferecer vagas nas diversas modalidades de 
ensino e oferecer formação em serviço para professores de sua rede. Propostas 
de formação em serviço, modernização de gestão, avaliações externas, prêmio 
por desempenho educacional estão no bojo dessas mudanças. Nesse contexto, o 
objetivo desta tese é, a partir da análise das formações oferecidas aos 
professores em dois governos específicos – Luiza Erundina de Sousa (1989-
1992) e Gilberto Kassab (2006-2012) –, com suas respectivas gestões no campo 
educacional – a de Paulo Freire e a de Alexandre Schneider –, compreender as 
representações a respeito da escola e da formação em serviço dos professores 
que vivenciaram esses governos, no que diz respeito às razões para o sentimento 
de autoria e alienação nessas formações e o decorrente desdobramento no fazer 
em sala de aula. Foi, então, realizado um estudo histórico tanto da formação 
inicial, no Brasil e na cidade de São Paulo, como das formações oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Educação. Partiu-se da hipótese de que a radicalidade da 
política de formação de professores na gestão Freire (1989-1992), à frente da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, foi resultado de posicionamento 
político com vistas à educação crítico-transformadora, proposta que não teve 
continuidade nas ações decorrentes das políticas educacionais das gestões 
posteriores. Além de empreender uma discussão a respeito do currículo que 
perpassa todos os momentos aqui apresentados, foi feita uma análise das 
histórias de vida de professores que atuaram nos dois governos citados. De 
acordo com as contribuições oferecidas pelo método qualitativo, as histórias de 
vida aqui analisadas apontam as razões para percepções tão opostas a respeito 
das formações oferecidas e reforçam a ideia de que a alienação inviabiliza o 
processo formativo em gestões que não consideram o professor como sujeito.  
 

Palavras-chave: formação de professores, rede municipal de ensino, 

representação.  
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ABSTRACT 

 

 
Since 1956 in the city of São Paulo, the municipal public education has been 
suffering structural changes in two ways: to offer placements in the various 
educational modalities and to offer training courses during work hours to teachers 
of its educational system. Proposals for training courses during work hours, 
administrative modernisation, external exams, award for educational performance 
are at the core of these changes. In this context, the objective stated here is to 
analyse the training courses offered during two specific governments: Luiza 
Erundina’s and Gilberto Kassab’s, with their specific administrations in the 
educational field, Paulo Freire and Alexandre Schneider, and to understand the 
representations of school and training courses for teachers who lived through 
these governments. What we seek to comprehend are the reasons for the feeling 
of authorship and alienation in these training courses and the resulting unfoldment 
of teaching in the classroom. To complete this thesis, a historical study is carried 
out both of initial training courses in Brazil as well as in the city of São Paulo, and 
of training courses offered by the Municipal Secretariat of Education. We consider 
that the radicality of the training policies for teachers in the administration of Paulo 
Freire (1989-1992), who was in charge of the Municipal Secretariat of Education in 
São Paulo, was the result of a political position that advocated a critical-
transformative education. This proposal was not adopted by the subsequent 
administrations’ educational policies. We take part in a discussion about the 
syllabus that permeates through all the moments presented here, as well as the 
life accounts of teachers who worked during the two governments aforementioned. 
With the qualitative method’s contributions, the life accounts analysed here 
suggest reasons for quite contrary perceptions of the training courses that were 
offered and reiterate the idea that alienation prevents the formative process in 
administrations which do not consider teachers as individuals.  
 

Key words: training courses for teachers, municipal educational system, 

representation. 
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Introdução 
 

 

Quem escolheu ser professor, escolheu a mais impossível, 
mas também a mais necessária, de todas as profissões. E 

sabe que não vale a pena acreditar que podemos tudo, que 
podemos transformar. Não podemos. Mas podemos alguma 

coisa. E esta alguma coisa é, muitas vezes, a “coisa 
decisiva” na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. 

António Nóvoa (2007) 

 

Fui professor de História da rede pública estadual por 26 anos e, durante 

esse pouco mais de um quarto de século, estive envolvido em uma série de 

projetos coletivos que atribuíram um significado à minha prática docente e, em 

decorrência, sustentaram meu prazer em ser professor.  

Ao longo desses anos, deparei-me com alguns ex-alunos que continuaram 

seus estudos – muitos deles na PUC-SP –, e se tornaram professores de várias 

disciplinas, incluindo a de História. Alguns acabaram trabalhando comigo e, 

nesses encontros ocasionais, conversávamos sobre o tempo em que atuávamos 

na escola pública. Eu, na condição de professor, e eles, de alunos. Nossas 

memórias traziam à tona trabalhos coletivos, experiências, debates acalorados, 

um sentido político em nossas ações como professores. Percebo, hoje, que essa 

prática dava sentido profissional a todos, educadores e educandos, que estavam 

envolvidos nesse processo.  

Em 1992, ingressei na rede pública municipal, também na função de 

professor de História, em um momento histórico de particular importância para a 

cidade de São Paulo. Luíza Erundina de Sousa era, então, eleita prefeita pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT). Erundina era a primeira mulher a administrar 

uma das maiores cidades do mundo. Paulo Freire, referência para educadores 

comprometidos com a ideia de emancipação, era o Secretário da Educação. 

Nesse momento, a prática que comecei a vivenciar como professor municipal 

coincidia com a de professor estadual: trabalhos coletivos, embates teóricos e um 

forte sentimento de autoria.  

Em 2003, depois de passar em concurso, iniciei um novo cargo na carreira 

do magistério municipal: o de coordenador pedagógico. No mesmo ano, ingressei 

no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP e, sob a 
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orientação do professor doutor Alípio Casali, pesquisei e construí uma dissertação 

sobre a problemática, ainda atual, das agressões físicas dentro do espaço 

escolar, intitulada Brigas entre adolescentes na escola: a adolescência, o mal-

estar e o outro. O objetivo do trabalho de mestrado era encontrar caminhos que 

melhorassem a relação professor-aluno, sustentada pela Pedagogia Crítica, a fim 

de subsidiar a prática não só como professor de História da rede estadual, mas 

também como coordenador pedagógico, responsável pela formação de 

professores na rede municipal de São Paulo. 

Desde 2007, tenho sido convidado a participar de reuniões pedagógicas, 

em escolas municipais das várias Diretorias Regionais de Educação, ou de 

reuniões planejadas por supervisores para diretores, coordenadores, para expor o 

tema da minha pesquisa de Mestrado. Nesses encontros dialógicos, escuto, com 

bastante frequência, manifestações de inconformismo com a maneira pela qual 

segmentos da sociedade tratam os diretores, os coordenadores e os professores. 

Esses profissionais apontam, muitas vezes, a falta de respeito com o qual os pais 

de alunos lidam com os professores: “Eles já chegam apontando o dedo!” – e 

também a certeza de que os resultados das avaliações externas não serão 

satisfatórios: “Não somos consultados de verdade, quando somos chamados é 

para referendar algo já pronto”. 

Além das afirmações, por meio das quais indicam desapontamento com as 

políticas que vêm sendo implementadas, também aparece, nessas conversas, o 

descontentamento quanto à maneira de a imprensa se referir às escolas públicas 

e aos professores: “Os jornais, principalmente o ex-comentarista sobre 

empreendedorismo da Folha de São Paulo, Gilberto Dimenstein, nos atacam 

sistematicamente”, diz um professor. Vejamos alguns exemplos: 

1) Um editorial da Folha de São Paulo (FSP), intitulado “Valor e mérito”, p. A2, de 

4 de agosto de 2009, diz: 

 

[...] a Secretaria da Educação paulista lança um projeto de lei com vistas 
a mudar a evolução da carreira magisterial. A proposta se segue a outras 
medidas positivas tomadas nos últimos dois anos – como a instituição do 
Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação de SP), a implantação 
de currículo para ensino básico, a limitação das faltas com bônus de 
assiduidade para docentes [...]. 
[...]  
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É de registrar que a atuação do sindicato, lamentavelmente, tem sido 
não raro retrógrada e avessa a mudanças que coloquem o mérito à 
frente de interesses corporativos imediatos.  

 

Chamo a atenção para o fato de que a reprodução de parte de um editorial 

que trata de mudanças na Educação Pública Estadual, uma vez que analisarei a 

Educação Pública Municipal, tem o objetivo de apontar, sucintamente, o que se 

busca em termos hegemônicos, dentro das diretrizes educacionais, para as redes 

públicas. 

As propostas de mudanças orientadas pela Secretaria Municipal de 

Educação diferem numa ou noutra questão das propostas que estão sendo 

realizadas pela Secretaria Estadual de Educação. O município tem uma avaliação 

externa própria (Prova São Paulo), assim como o Estado (Saresp). Nas duas 

redes, os professores do Ensino Fundamental I devem fazer, bimestralmente, 

sondagens para avaliar em que fase da alfabetização a criança está. Ao final do 

terceiro ano – se o ensino for de nove anos – ou do segundo ano – se for ensino 

de oito anos –, devem atingir 100% de alunos alfabetizados. Ambas entregam, 

tanto para professores quanto para alunos, um material apostilado, seja do Ensino 

Fundamental I, II ou, ainda, do Ensino Médio. Portanto, estruturalmente, são 

semelhantes.  

 

2) A entrevista de Martin Carnoy (2002)1, professor e pesquisador da 

Universidade de Stanford, para a Folha de São Paulo, aconteceu 

simultaneamente ao lançamento, em 2009, de seu livro A vantagem acadêmica 

                                                   
1
 Martin Carnoy é professor de Educação e Economia na Universidade de Stanford, onde ensina 

há trinta anos. Antes de ocupar esse posto, era pesquisador associado à Brookings Institution, em 
Washington, D.C. Em colaboração, escreveu Schooling and Work in the Democratic State (com 
Henry Levin), Education and Social Transition in the Third World (com Joel Samoff), The New 
Global Economy In The Information Age (com Manuel Castells, Stephen Cohen e Fernando 
Henrique Cardoso); mais recentemente, a editora Russel Sage publicou, de sua autoria, 
Sustaining Flexibility: work, family, and community in the information age. Há muito tempo, ele está 
trabalhando em associação com o IIPE (Institut International de Planification de l' Éducation = 
Instituto Internacional de Planejamento da Educação) e com a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), além de outros organismos internacionais 
– em particular, a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e o Bureau Internacional do Trabalho. Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000296.pdf. Acesso em 23 Ago. 2014. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000296.pdf.%20Acesso%20em%2023%20Ago.%202014
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de Cuba: por que seus alunos vão melhor na escola, pela fundação Lemann2. 

Essa obra analisa o funcionamento de três sistemas escolares: o de Cuba, do 

Chile e do Brasil.  

 

Nosso estudo não é somente comparativo. Ele também utiliza diferentes 
níveis de análise entre os países, adquirindo progressivamente maior 
compreensão do porquê os alunos parecem aprender mais em certas 
situações do que em outras. Outros pesquisadores realizaram análises 
multinível em um único país, mas até onde sabemos, nosso estudo é 
único no uso simultâneo de métodos macro (a floresta) e micro (as 
árvores) para compreensão da aprendizagem do aluno em sistemas 
educacionais diferentes (CARNOY, 2009, p. 25). 

 

É discutível a validade desse tipo de estudo comparativo. Afinal, dos três 

países estudados, um deles, Cuba, passou por um movimento revolucionário, em 

1959, que caracterizou um processo de ruptura com a ordem vigente no Ocidente. 

Por essa razão, a educação foi (re)construída em outras bases, pois a relação 

Estado, população e educação era de outra natureza. As subjetividades e as 

representações em construção estavam em contexto radicalmente distinto. 

 

O caminho para uma melhor educação nas sociedades democráticas 
não precisa ser uma volta ao autoritarismo. As lições que extraímos da 
experiência cubana indicam, no entanto, que o Estado tem de ser muito 
mais que um fiador da educação de qualidade para todos: o Estado deve 
assumir a responsabilidade pública pelo sucesso das crianças. O Estado 
tem que ser um ativista eficaz na transformação da gestão escolar, rumo 
a um maior controle sobre o que acontece na escola. Ele precisa assumir 
plena responsabilidade pela melhoria do ensino, mesmo à custa de 
reduzir a autonomia acadêmica e administrativa das escolas de 
Educação que fazem a formação inicial dos professores, e de reduzir a 
autonomia dos professores em sala de aula, quando não apresentam a 
criatividade e a competência para atuar em alto nível. O Estado deve 
garantir que todos os professores sejam eficazes na produção da 
aprendizagem dos alunos, avaliando seu desempenho com regularidade, 
desde a certificação inicial até a supervisão do seu trabalho nas salas de 
aula. Ao definir altos padrões para a escola e para os professores, e 
fiscalizar seu cumprimento, o Estado diminui a necessidade dos pais de 
se afligir sobre a escola para qual devem mandar seus filhos, pois quase 
todas as escolas ofereceriam educação de qualidade razoável de modo 

                                                   
2
 A Fundação Lemann é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2002 pelo empresário 

Jorge Paulo Lemann. Contribuir para melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos brasileiros 
e formar uma rede de líderes transformadores são os grandes objetivos da instituição. Para 
cumprir essa missão, a Fundação aposta em uma estratégia que envolve quatro áreas 
complementares de atuação: inovação, gestão, políticas educacionais e talentos. O Conselho é 
formado por Jorge Paulo Lemann (presidente), Paulo Lemann, Peter Graber, Prof. Dr. Peter Nobel 
e Susanna Lemann. Disponível em http://www.fundacaolemann.org.br/quem-somos/ Acesso em 
23. Ago.2014. 

http://www.fundacaolemann.org.br/quem-somos/
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semelhante. Isso é o que a sociedade deseja em um Estado democrático 
e é isso que a sociedade deveria obter (CARNOY, 2009, p. 210).  

 

Observo que, afinal são dois tipos de Estados insertos em contextos 

econômicos, políticos e sociais completamente diferentes, essa é a omissão da 

entrevista. Dito isso e continuando as reportagens, na página A16, da FSP, de 10 

de agosto de 2009, Martin Carnoy, em entrevista da segunda-feira, intitulada 

Professores brasileiros precisam aprender a ensinar, afirmou, sinteticamente, que 

encontrou, por parte do professor, despreparo para ensinar e que as atividades 

feitas pelo aluno não têm controle. Afirmou, além disso, que quase não havia 

supervisão do que ocorria em classe no Brasil. 

No final da entrevista, Carnoy fez mais uma consideração para, sutilmente, 

“enterrar” a ideia do professor-autor – quando limitou o pensamento freireano – e, 

ao mesmo tempo, sinalizou a necessidade do professor-técnico – quando 

enfatizou a necessidade do saber ensinar.  

 

[...] Os professores no Brasil estudam muito linhas de pedagogia e 
menos como ensinar. Podem esquecer tudo aquilo de Paulo Freire, um 
amigo. Devem ler sua obra como exercício intelectual, mas queremos 
que professores saibam ensinar (CARNOY, 2009a, p. A16). 

 

3) No dia seguinte à entrevista, portanto, 11 de agosto de 2009, na página A2, da 

Folha de S.Paulo, em apoio às considerações de Martin Carnoy, em editorial 

intitulado “Reaprender a ensinar”, foi publicado o seguinte: 

 

[...] no Brasil, não foi só a falta de ênfase em “coaching” (treinamento 
prático) que ficou evidente. Há pelo menos quatro fatores de deficiência 
concorrendo para que a ação dos professores seja ineficaz [...] São eles: 
didática, programação, supervisão e permanência na escola [...] Além de 
treinamento didático, os mestres precisam ter clareza sobre o conteúdo 
que devem ensinar, e quando. É o segundo fator. Em alguns sistemas 
públicos, como o do Estado de São Paulo [e do Município de São Paulo], 
a carência começou a ser resolvida com a edição de guias curriculares, 
que organizam a matéria numa seqüência de pensamento para favorecer 
a assimilação. De nada adiantam os guias, sem o terceiro componente, 
supervisão e controle sobre o cumprimento da programação. 
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4) Em 18 de agosto de 2009, na seção “Tendências e Debates” da Folha de 

S.Paulo, p. A13, intitulado A pedagogia é uma jabuticaba?, João Batista Araújo e 

Oliveira3 escreveu: 

 

[...] A pedagogia não pode ser uma jabuticaba brasileira. Basta copiar o 
que fazem as boas escolas: programas de ensino claros, professores 
bem formados antes de entrar para o magistério, gestão escolar eficiente 
e uso de pedagogias adequadas. [...] Quem faz a diferença, o professor 
ou pedagogia? A resposta: os dois. A pedagogia sozinha não faz nada. 
O professor sem pedagogia também não. Bom professor é o que usa as 
pedagogias adequadas. Resta saber quais são essas pedagogias 
adequadas. [...] O que não funciona é quase tudo o que se apregoa nas 
faculdades de educação brasileiras [...] A evidência científica em todas 
as áreas de ensino é francamente favorável ao modelo instrutivista

4
 em 

contraposição ao modelo construtivista
5
.  

 

Há uma orquestração político-ideológica que culmina sempre com a 

responsabilização do professor e sua prática pelos fracassos da educação na 

cidade. Conversas com professores evidenciam esse mal-estar, o desânimo que 

sentem com relação ao magistério público. O sentimento, sempre presente, é de 

vida administrada, de alienação. Aspectos puramente técnicos são enfatizados e 

almejados nas reformas educacionais vividas. As secretarias de educação 

parecem ignorar que “nas escolas o negócio é complicadamente humano e 

pessoal” (GOODSON, 2008). Talvez, por isso, esse desconforto. Talvez, por isso, 

esse olhar para o passado que se manifesta em conversas informais; nesse caso, 

como saudosismo do governo Erundina. 

A partir destas e outras considerações que serão explicitadas mais à frente, 

surge a questão que será problematizada nesta tese:  A radicalidade da política 

de formação de professores, na gestão Paulo Freire (1989-1992), à frente da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, foi o resultado de 

posicionamento político com vistas à educação crítica transformadora. Essa 

proposta não teve continuidade nas ações decorrentes das políticas educacionais 

                                                   
3
 João Batista Araújo e Oliveira é graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, com mestrado na mesma área pela Tulane University e doutorado em Pesquisa 
Educacional, pela Florida State University. É presidente do Instituto Alfa e Beto. Disponível em : 
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=263 Acesso em 23 Ago.2014. 
4
 O modelo instrutivista é centrado no professor, a absorção de conteúdos é passiva, o ensino, 

estático, o trabalho é individual e a aprendizagem, pré-determinada. 
5
 Modelo construtivista: centrado no aprendiz, equilibração ativa, ensino dinâmico, trabalho 

coletivo e aprendizado customizado – através de diagnose o professor obterá dados para perceber 
quais são as virtudes e deficiências da classe, podendo, dessa forma adaptar conteúdos. 

http://www.alfaebeto.com.br/
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=263
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das gestões posteriores. Nesse contexto, a reflexão apresentada traz a seguinte 

questão: de que forma essa ruptura com a referida proposta influenciou as 

questões que permeiam a formação dos professores e, consequentemente, como 

os professores (des)construíram suas representações a respeito da escola, bem 

como sua própria função de professor dentro da instituição escolar? 

Estamos vivendo o renascimento de um Estado regulador – não que isso 

seja um problema por si só – que pode aplicar dois tipos de políticas 

educacionais, e ao que tudo indica trata-se mesmo de uma disputa: as políticas 

para reformas neoliberais e políticas para as reformas democráticas e 

participativas.  

 

[...] Nas políticas neoliberais, a mudança é vista como parte de ações 
gerenciais administradas desde um “centro pensante”, técnico (cf. 
Quagliato, apud Freitas, 2012), enquanto que a tendência das políticas 
participativas é gerar envolvimento da “ponta” do sistema. E é nos 
momentos em que o serviço público é administrado por políticas 
participativas que se abre a possibilidade para incrementar tanto a 
qualidade do serviço público como a organização dos seus 
trabalhadores, de forma a criar condições para a contrarregulação 
(FREITAS et al, 2012, p. 56). 

 

Esse Estado regulador representa projetos políticos, econômicos, de 

sociedade em disputa. Por essa razão, é possível direcionar sua ação avaliativa, 

no caso da educação, dentro de uma concepção emancipatória. Freitas et al 

(2012) trabalha com a noção de qualidade negociada. Isso significa entender que 

os processos avaliativos podem ser feitos com a comunidade escolar para a 

melhoria das práticas. Dessa forma, o poder público, e não apenas a comunidade 

escolar, também poderia ter sua responsabilidade questionada. Existem, portanto, 

alternativas, para que se busque outro sentido para a melhoria da qualidade da 

educação pública para além das avaliações externas. 

Regular é uma “vocação de toda política pública” (FREITAS et al, 2012, p. 

54). Esse termo, entretanto, passou a ser utilizado no Brasil, nos setores públicos, 

a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), então presidente 

da República Federativa do Brasil, dentro de uma lógica neoliberal6. A Prefeitura 

                                                   
6
 A análise sobre a disputa de projetos divergentes tem se dado sob diferentes prismas. Luis 

Antonio Cunha (1995) comparou os projetos educacionais do governo Lula e FHC, identificando 
algumas divergências. Quanto às reformas implementadas com objetivos neoliberais, os Cadernos 
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Municipal da Cidade de São Paulo aplicou, na educação, a partir do governo de 

Gilberto Kassab – empossado em 31 de março de 2006, no lugar de José Serra, 

que deixou o cargo para concorrer ao governo do Estado de São Paulo –, uma 

avaliação externa como estratégia de regulação dentro do mesmo princípio. Os 

resultados foram utilizados para ranqueamentos não oficiais internos7, ou seja, 

para pressionar as escolas que não atingiram a “qualidade” determinada – essa 

forma de avaliar é um problema – pela concepção neoliberal. Dessa forma, a 

qualidade estava restrita à quantidade. Em outras palavras, o conceito de 

qualidade e a ideia de desempenho restringiram-se à quantidade de acertos de 

questões. Importante salientar que esse pressuposto estava alicerçado, segundo 

Bueno (2003), em um tripé: eficiência, economia e efetividade. Esses princípios 

surgiram para a iniciativa privada, em meados dos anos 1950, como uma forma 

de recuperação e reestruturação das indústrias japonesas. Com a hegemonia do 

pensamento neoliberal no Brasil, a partir dos anos 1990, essa forma de ver, 

pensar e transformar o mundo começou a ser introduzido nos espaços escolares 

e vinculado à ideia de qualidade. 

Parece, então, que uma parcela de educadores que passou por vivências 

que possibilitaram experiências únicas no campo profissional, na juventude, viveu 

com alguns pressupostos que orientavam o cotidiano e o fazer: democracia, 

participação política, portanto, justiça social – logo, emancipação –, 

transformação. Esses “profissionais antigos” ou “velhos profissionais” podem ser 

entendidos, percebidos como 

 

[...] um profissional que tem uma visão de ensinar na qual o 
profissionalismo é expresso e vivenciado como algo mais que um 
simples emprego e sim como um vocacionismo dedicado. No fundo, isso 
significa considerar o trabalho de ensinar como algo mais que 
recompensa material e transmissão técnica, e sim como uma forma de 
trabalho revertida com propósito, entusiasmo e sentido. Isso parece 
virtuoso demais [...], mas significa uma espécie de profissionalismo em 
que a “vocação” é parte de um pacote, em que os “ideais” são mantidos 
e busca-se concretizá-los (GOODSON, 2007, p. 63-78). 

                                                                                                                                                          
do Ministério da Administração e Reformas do Estado, na segunda metade dos anos 1990, 
apresentavam esses pressupostos. 
7
 Algumas Diretorias Regionais de Educação, inclusive a que estou vinculado, apresentavam, na 

gestão Alexandre Schneider (2006-2012), em reuniões de diretores e/ou coordenadores, um 
ranqueamento dos melhores e piores desempenhos dos alunos na avaliação externas e, a partir 
desses dados, cobravam providências, tanto de diretores, quanto de coordenadores, das escolas 
com piores desempenhos. 
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Posso dizer, então, que essas identidades e suas representações, cujo 

conceito será explicitado adiante, foram criadas em um determinado contexto. 

Criaram-se anseios, aspirações, concepções de escola, de educação. Tinha-se 

um pressuposto ético entrelaçado com o cotidiano escolar. Possivelmente, o 

único governo que veio ao encontro desse pressuposto, daí sua relevância8, 

tenha sido o governo municipal da prefeita Luiza Erundina e, na educação, o seu 

secretário Paulo Freire. Nesse governo, almejou-se  

 

uma escola voltada para a formação social e crítica, em busca de uma 
sociedade democrática; uma escola séria na apropriação e recriação de 
conhecimentos e, ao mesmo tempo, alegre, estimuladora da 
solidariedade e da curiosidade (SAUL, 1998, p. 156).  

 

O que se buscou foi a construção de uma escola pública popular 

democrática que caminhasse na direção de uma educação crítica e 

transformadora. Esse propósito continua sendo de difícil realização, afinal foi 

preciso enfrentar uma formação inicial e uma escola pública, não só 

profundamente conservadoras, mas também voltadas para a reprodução social. 

A construção de uma escola pública popular democrática demandou o 

reconhecimento de sujeitos – professores, alunos, funcionários, pais –, o que não 

é pouco se pensarmos nos fundamentos da escola moderna (LOPES, 2008; 

LUCKESI, 2011) e na consequente relação hierárquica, antidialógica e autoritária 

construída.  

A produção do conhecimento dentro do espaço escolar foi considerada 

possibilidade de sujeitos. Não haveria doação, transferência, passividade. Foi 

outra forma de lidar com o conhecimento9. Com esse propósito, a gestão Freire 

levou para dentro da escola uma categoria fundamental: relação, que se alicerçou 

em um quadripé: sujeito-contexto-vivência-experiência10.  

Freire entendeu e posicionou-se em relação à educação como ato político, 

como possibilidade de transformação da pessoa, da sociedade. Por essa razão, o 

                                                   
8
 Para se entender a relevância do pensamento de Paulo Freire consultar APPLE, Michael W. 

NÓVOA, António (orgs.). Paulo Freire: política e pedagogia. Portugal: Porto Editora, 1978. 
9
 Quando um sujeito em relação com ou um objeto ou uma informação produz algo novo, chama-

se conhecimento.  
10

 O conceito de experiência foi desenvolvido no capítulo 2.  
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espaço da sala de aula, o espaço escolar não seria apenas o espaço da vivência, 

seria também o espaço da experiência. Para Bondía (2006, p. 25), o sujeito da 

experiência é um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado, 

submetido. É um tornar-se sensível, passível de ser afetado. Por isso, “é 

experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou o que nos acontece, e ao 

nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, 

portanto, aberto à sua própria transformação” (idem, p. 25-6). 

A vivência, no contexto freireano, não significa o empobrecimento da 

experiência como em Walter Benjamin, mas o primeiro passo para a experiência. 

Parte-se das histórias pessoais, dos fragmentos da vida cotidiana, das histórias 

de vida, que funcionam como fios condutores para o compartilhamento. Em sala 

de aula, ante uma perspectiva de classe social, esses fragmentos narrativos 

podem ser acrescidos, por exemplo, por semelhança, por outras falas. Isso é 

narrar. É contar uma história a partir de dentro do ser humano – e não a partir de 

fora, porque essa é a história oficial. Assim, ficam dadas as possibilidades de 

estranhamento, de entender a história de outro ponto de vista, de outro lugar, dos 

dominados. 

Participar da narrativa, seja como ouvinte, seja como narrador, pode 

significar a (re)inserção no fluxo da tradição. Os sentidos da narrativa, tal qual a 

tradição o fez, serão procurados pelo participante. Este será sempre o intérprete, 

no sentido de tarefa histórica, como alguém que se direciona “rumo à tradição e 

ao não dito da tradição” (WU, 2004, p. 178), na percepção do tema que motiva a 

narração.  

Todo esse movimento compartilhado – experiência – exige que se trabalhe 

com o pressuposto de discurso – qualquer um – como conhecimento. Essa 

mudança de percepção de informação para conhecimento requer capacidade 

reflexiva. 

A experiência é um processo autorreflexivo, em que a relação com o objeto 

forma a mediação pela qual se forma o sujeito em sua “objetividade”. É dialética, 

basicamente um processo de mediação. Abre a possibilidade de rompimento com 

as limitações impostas pelo curso do desenvolvimento da teoria, uma vez que o 

contato com o objeto possibilita uma abertura ao empirismo. Em outras palavras, 

o pensamento encontra-se com o concreto, com o outro, com um objeto, indo 
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além dos pré/conceitos. Dessa forma, a realidade ganha outra dimensão; ela 

pode ser desmascarada. Mudando-se o entendimento da realidade, existirá a 

possibilidade de mudança, de transformação. Em outras palavras, o sujeito é um 

sujeito do conhecimento que, mediado por contextos, tanto de vida, de trabalho – 

a escola é um desses contextos –, quanto do outro, poderá produzir 

conhecimento, compartilhado, mais elaborado. Por essa razão, relação, em 

Freire, tem “ dois sentidos”:  

 

enquanto categoria de análise tem a função explicativa dos termos, a 
relação entre os termos, definindo-os conceitualmente e dando tessitura 
às concepções de homem/mulher, educação e sociedade. Enquanto 
atitude, a relação que não dispensa a compreensão teórica, traduz uma 
postura de sujeito. Uma postura de sujeito face ao outro, face ao mundo 
e face aos objetos do conhecimento (SANTIAGO, apud SANTIAGO, 
2006, p. 83-4). 

 

Portanto, relação é, simultaneamente, “compreensão teórica e atitude 

relacional” (SANTIAGO, 2006, p. 86). Esses sentidos poderão proporcionar a 

concretização de outra categoria central em Freire: diálogo. A implicação para a 

escola pública paulistana durante a gestão freireana foi o reconhecimento da 

existência de sujeitos. A relação passou a ser entre sujeitos. Somente existiria 

relação se o outro fosse entendido como sujeito, condição precípua para o 

diálogo. As relações devem ser horizontalizadas, “o sujeito que se abre ao mundo 

e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica...” (FREIRE, 2006, p. 

136). Professores estão em relação, entre os pares, com alunos, pais ou 

funcionários, em contínua prática de fala e escuta e, dialeticamente, relação 

contínua de reflexão individual (vivência) e coletiva (experiência). O 

desdobramento possível seria a construção da autonomia. 

 

O diálogo e a discussão, enquanto bases indispensáveis à partilha e à 
construção coletiva do conhecimento (numa pedagogia da autonomia), 
revelam-se igualmente centrais à prática de uma administração escolar 
democrática, tal como Freire refletiu e procurou ensaiar nas suas 
intervenções político-administrativas em favor da autonomia da 
pedagogia e da escola. Neste sentido se pode falar de uma 
“administração dialógica”, orientada para a discussão e a decisão 
democráticas, comprometida com o ensino e a aprendizagem da decisão 
através da prática de decisões, com uma pedagogia da autonomia 
enquanto pedagogia politizada, articulando profundamente política 
educativa e educação política, governo e administração escolares, 
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autonomia e pedagogia, assim devolvendo centralidade educativo-
pedagógica e político-administrativa à escola, como instância auto-
organizada e lócus de produção de políticas educacionais (LIMA, 2013, 
p. 102-3). 

 

Foi uma decisão, de gestão política, para um trabalho educativo. Como 

consequência, a postura de gestão de não produzir pacotes para os educadores 

rompeu com uma lógica cotidiana escolar existente desde meados dos anos 1950 

– que demonstrarei adiante no percurso histórico formativo da rede municipal de 

São Paulo, capítulo 3. A consequência direta foi que as políticas curriculares 

foram produzidas com participação do corpo docente e discente. Reconheceram-

nas e apoiaram-se as vozes das escolas na contínua prática do direito de 

participação (SAUL; SILVA, 2011, p.8). Devido à nossa tradição e habitus 

autoritários, a experiência de autonomia foi vivida na tensão entre autoritarismo e 

liberdade. Não por outra razão, a autonomia foi outra categoria central na gestão 

de Paulo Freire: sujeitos capazes de pensamento e ação – pensar-fazer, 

conforme Santiago (2006, p. 88) – de busca, de ter o destino nas mãos. É o ser 

humano com consciência histórica. Por isso, a autonomia, enquanto categoria 

teórica e postura política, foi, na gestão Freire, entendida como construção 

coletiva, constituindo-se nas múltiplas experiências de reflexão e tomada de 

decisões como presença no mundo, no conhecimento do e no cotidiano dos 

sujeitos, num permanente vir a ser (ibidem).  

Todo esse percurso só poderia ter sido feito com uma concepção curricular 

completamente distinta do conceito de conteúdos disciplinares organizados para o 

desenvolvimento do conhecimento. A perspectiva curricular era ampla, 

progressista e emancipadora (SAUL, 1998, p. 157). Freire, desde o final dos anos 

1950, é referência na contínua prática “de crítica à política do conhecimento e à 

prática pedagógica” (SANTIAGO, 2006, p. 81) da escola politicamente 

conservadora, reprodutora da desigualdade social. Por esses motivos, o currículo 

deverá, na concepção freireana,  

 

antes de tudo, reconhecer os sujeitos da educação como sujeitos 
capazes de construir o conhecimento e não como consumidores. [Deve] 
relacionar-se com os sujeitos da educação como seres históricos, 
situado, de relação, críticos, criativos e curiosos cujos conteúdos da 
educação emergem da análise da realidade política e social 
(SANTIAGO, 2006, p. 82-83). 
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Essa concepção de currículo reconhece professores, não apenas como 

pessoas – e pessoas só existem em relação (GUARESCHI, 1998) –, mas como 

um ser humano inacabado. A educação, por isso mesmo, precisa ser vista, 

entendida e realizada, como contínua prática de acabamento, com a perspectiva 

de que o ser humano deve “ser mais”, em qualquer momento, em qualquer etapa 

de sua vida (SAUL, 2005, p. 51). O conceito de formação permanente é 

construído a partir desse pressuposto. Nesse sentido, as diretrizes para 

professores, inclusive a proposta de formação permanente procurou enfrentar o 

problema da qualidade com outras perspectivas: “Ser capaz de reinventar o 

mundo (que significa compreendê-lo para transformá-lo), numa linguagem 

freireana, é a tarefa que se deveria buscar com a melhoria da qualidade do 

ensino” (CAMARGO, 1997, p.141). A qualidade, portanto, não estava atrelada aos 

interesses econômicos das grandes corporações e sim na melhoria das condições 

de vida das pessoas comuns.  Por isso, continuam até hoje sendo referência. 

A gestão Paulo Freire continua sendo referência também porque produziu, 

enquanto política educacional, situações, condições que são apontadas em 

pesquisas recentes como possibilidades, entre outras coisas, para a melhora da 

formação, para a valorização social do professor. Senão vejamos: Zeichner e 

Diniz-Pereira (2005, p. 75), quando defendem “um papel politicamente 

consciente” para que se possa ter em mente as implicações de ordem social e 

política das práticas cotidianas nas quais a atuação do professor deve criar 

condições para a promoção de valores democráticos, argumentam em favor da 

pesquisa-ação11 como uma forma de ampliar e reforçar laços “com as lutas mais 

amplas por justiça social, econômica e política em todo o mundo” (ZEICHNER; 

DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 64). Isso significa não só ter sempre em mente quais 

são os fins da educação, mas perguntar sempre sobre os conteúdos: Para quê? 

Para quem? Isso é ter consciência de que educar é um ato político e que o 

educador não é neutro. Essa discussão já estava posta na gestão Freire com a 

proposta de investigação participativa. 

                                                   
11

 No texto, pesquisa-ação é definida como “uma pesquisa sistemática feita por profissionais sobre 
suas próprias práticas” (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 65). 
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Diniz-Pereira (2000, p. 115) analisa as representações que professores de 

um determinado curso universitário “tem acerca de aspectos ligados ao ensino e 

com isso busca novos elementos para a compreensão da formação inicial de 

professores no país”. O estudo apontou que o entendimento do professor em 

formação inicial sobre a atividade de ensino, “de uma maneira geral [...] reforça[...] 

os sentidos, os significados e as concepções veiculadas na sociedade que 

associam a esse termo a ideia de transmissão de conhecimentos” (idem, p. 133). 

A pesquisa é vista, é representada como sendo “uma atividade mais inteligente, 

criativa, ilustre e privilegiada do que o ensino. Portanto, a formação inicial 

dicotomiza ensino e pesquisa. Alguns poucos pensam, outros, muitos, não 

passam de meros executores de políticas curriculares. Com isso, desarticula-se a 

formação acadêmica da realidade prática.  

Diniz-Pereira (2011, p. 46), ainda discutindo a formação de professores, 

mostra o que continua recorrente nesse debate e o que é novidade. Argumenta a 

favor da necessidade do rompimento com “modelos de racionalidade técnica de 

formação inicial”; no entanto, reconhece não poder dissociar a questão da 

formação inicial das condições oferecidas pelas políticas educacionais, que 

precisariam oferecer 

 

salários dignos, autonomia profissional, dedicação exclusiva a uma única 
escola, pelo menos um terço da jornada de trabalho para planejamento, 
reflexão e sistematização da prática, estudos individuais e coletivos, 
salas de aula com um número reduzido de alunos (DINIZ-PEREIRA, 
2011, p. 48). 

 

Gatti e Barreto (2009) publicaram uma extensa pesquisa sobre as políticas 

e práticas de formação inicial de docentes da educação básica, sob a égide da 

LDB 9394/96, que determina a formação de docentes em nível superior. As 

conclusões corroboram o que foi mostrado nos parágrafos anteriores. Para as 

pesquisadoras, há necessidade de criação de uma estratégia articulada e 

centralizada, entre as várias instâncias formativas de professores e as que os 

admitem como docentes para além dos interesses partidários (p. 255); os planos 

de carreira precisam ser (re)estruturados para possibilitar perspectivas 

promissoras e recompensadoras para o exercício da docência (p. 256); constatam 

ainda que há uma desarticulação entre o currículo da educação básica e o projeto 
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pedagógico das escolas que replica nos “processos formativos de professores [...] 

fragmentando ainda mais seu processo de profissionalização” (ibidem).  

Além disso, a formação de professores não poderia ser pensada 

 

a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo 
destas áreas, mas a partir da função social própria à escolarização [...]. A 
forte tradição disciplinar que marca a identidade docente entre nós, e 
leva os futuros professores em sua formação a se afinarem mais com as 
demandas provenientes da sua área específica de conhecimento do que 
com as demandas gerais da escola básica, leva não só as entidades 
profissionais como até as científicas a oporem resistência às soluções de 
caráter interdisciplinar para o currículo [...] (ibidem). 

 

A gestão Freire enfrentou todas essas questões. Nesse sentido, Freire e 

equipe propuseram outra concepção de formação, vinculada a uma noção ampla 

de currículo. A relação dialética entre currículo e formação, para a gestão, 

proporcionaria a qualidade da educação – não entendida como competição, 

melhora de desempenho, em uma perspectiva quantitativa, matemática, mas 

como uma qualidade associada à democratização do espaço escolar, ou seja, 

todos teriam acesso ao conhecimento em uma perspectiva de classe social, o que 

implica dizer que homens, mulheres e crianças se sentiriam, se perceberiam 

mergulhados de, na história, como seres humanos capazes de ação critica 

transformadora. 

Por isso, considero importante não só estudar as propostas experienciadas 

durante o período de 1989-1992, como também compará-la com outras gestões. 

Principalmente com a gestão Alexandre Schneider (2006-2012) por ser essa a 

atual gestão, a vivida, referência dos comentários negativos e a que estimula a 

comparação com a gestão Paulo Freire. O objetivo não reside em fazer apologia 

de um nome, de uma gestão, mas de compreender as razões para a escolha de 

uma diretriz educacional, compreender as dificuldades enfrentadas, suas razões e 

perceber a repercussão hoje, do que foi realizado no começo dos anos 1990.  

Depois de alguns governos posteriores – o conceito de qualidade total na 

educação em São Paulo foi trazido no governo de Paulo Maluf (1993-1996) –, o 

poder público passou a ter outro paradigma: o da eficiência. A educação adquiriu 

então um viés pragmático, standartizado. Não por outra razão, vive-se, desde o 

governo Paulo Salim Maluf (1993-1996), um momento de construção de outro tipo 



28 
 

de profissional da educação, logo, de outro tipo de identidade, de representação, 

o que aponta para outra perspectiva curricular. 

Nós, profissionais da educação, estamos vivendo tempos de crise. Crise de 

identidade, de subjetividade, de representação, crise curricular. As inovações 

tecnológicas implementadas, desde meados dos anos 1970, resultaram em uma 

nova realidade para os seres humanos, para as instituições. Tais inovações – que 

possibilitaram grande acumulação de capital – trouxeram o instantâneo. 

Socialmente, instaurou-se a instabilidade, o convívio com mudanças rápidas e a 

ideia constante de risco. A escola passou a ter a tarefa de preparar mais 

adequadamente os alunos para o “futuro”... do capitalismo. 

Convém lembrar aqui que Dermeval Saviani, em uma obra fundamental, 

História das ideias pedagógicas no Brasil, publicada em 2007, concluiu seu longo 

texto apontando que até o século XVIII as ideias pedagógicas religiosas “iriam” se 

impor sobre a cultura indígena. A partir de Pombal (1750-1777), as ideias 

religiosas defrontaram e se mesclaram com as ideias laicas. Esse quadro ficou 

evidente com o Brasil pós-independência. Com a proclamação da República, em 

1889, lentamente, o ideário laico ganhou espaço. Nos anos 1930, novo embate 

surgiu, agora entre o ideário escolanovista (laico) e o ideário católico que 

subsumiu o ideário renovador sem abrir mão de sua doutrina. No último quarto do 

século XX, as ideias tecnicistas tornaram-se hegemônicas e todo pressuposto de 

dotar o Estado brasileiro de instrumentos capazes de produzir um ensino público 

democrático e universal perdeu espaço para atender às necessidades 

estritamente empresariais. Coube ao Estado esse papel (re) orientador, o papel 

de reformulador de políticas educacionais afinadas com as necessidades 

neoliberais. 

Como ficou, então, a “cabeça” do professor? Entre os anos 1970 e 1980 

esse profissional da educação incorporou, não de forma hegemônica, todo o 

ideário escolanovista, mas trabalhava em uma instituição com condições de 

atuação de uma escola tradicional. Essa situação, no mínimo esquizofrênica, 

gerou muita angústia.  

 

Ao longo da década de 1980, as pedagogias contra-hegemônicas 
ensaiaram vir em socorro do professor, transformando a tênue chama de 
esperança em farol a apontar o caminho de uma educação efetivamente 
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crítica e transformadora. Mas esses ensaios não tiveram força suficiente 
para se impor à estrutura de dominação que caracteriza a sociedade 
brasileira. E sobreveio na década de 1990, o império do mercado com 
reformas de ensino neoconservadoras (SAVIANI, 2007, p. 446). 

 

Em um processo lento de construção histórica, o professor passou a ser 

acusado de não saber ensinar. Receitas foram preparadas para a excelência da 

aprendizagem. A educação voltou-se para a formação de um exército pós-

industrial de reserva, para a acomodação, no qual o professor idealizado era o 

mero executor. Com o trabalho alienado em sua essência, como ficaram então as 

representações e a identidade de professores que se formaram e se forjaram em 

outro momento histórico? 

Acredito que a encruzilhada para os professores – entendidos como 

“velhos profissionais” com um suporte teórico-crítico introjetado – seja dessa 

ordem. São duas as escolas possíveis: uma para a adaptação – essa é a escola 

oficial –, que exige certo tipo de professor, ou seja, o que aceita material pronto, 

sem questionamento, que recebe bonificação por meta atingida, cujo trabalho é, 

por excelência, alienado. Levado à condição de consumidor de apostilas, é o 

professor-operário-padrão. E outra comprometida com a transformação, com a 

emancipação humana, que exige um professor-autor, intelectual, que tenha certo 

embasamento teórico-crítico e, apoiado “nesse chão”, construa um fazer. Entre 

esses caminhos possíveis, estão as angústias que se manifestam nos discursos 

dos professores da Educação Básica. Na rede pública, há o conflito entre o que 

está sendo instituído nas reformas e os anseios de professores que gostariam de 

desenvolver alternativas mais democratizantes, mas que nem sempre encontram 

espaços políticos para sua realização. 

Esse professor “encruzilhado” viveu, em sua juventude, um momento 

histórico bastante específico, aquele citado por Saviani nos anos 1980, e, em sua 

maturidade, vive outro completamente diferente. Para compreender esse 

professor e encontrar caminhos possíveis para um fazer emancipatório, pretendo 

resgatar histórias de vida, biografias profissionais, pois  

 

os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver 
o indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindo-nos 
encarar a intersecção da história de vida com a história da sociedade, 
esclarecendo assim, as escolhas, contingências e opções que se 
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deparam ao indivíduo. “Histórias da vida” das escolas, das disciplinas e 
da profissão docente proporcionariam um contexto fundamental. A 
incidência inicial sobre as vidas dos professores reconceptualizaria, por 
assim dizer: [...] estudos sobre escolaridade e currículo. O estudo [...] 
sobre histórias de vida dos professores[...] constitui uma nova maneira 
que deverá orientar as relações de poder subjacentes às vidas dos 
professores (GOODSON, 1992, p. 75, grifo meu). 

 

Discussões com professores indicam que há um mal-estar docente. Esse 

mal estar – a falta de sentido profissional – é fruto das mudanças estruturais 

apontadas anteriormente? Os sintomas são visíveis, perceptíveis. No entanto, os 

educadores não são capazes de identificar com clareza a origem para esse mal-

estar. Carregam “em seus ombros” o peso de uma acusação: “o de não saber 

ensinar”. Por essa razão, talvez recuem no tempo para lembrarem-se de 

momentos políticos anteriores – governo Luiza Erundina. Acredito que esse recuo 

no tempo representa a busca de um momento político-educacional-formativo em 

que os professores não eram onerados com esse tipo de acusação, pelo 

contrário, eram valorizados em sua prática com autonomia. Nesse sentido, minha 

tese é a de que categorias centrais na gestão Paulo Freire (1989-1992), tais 

como, relação, diálogo, currículo, experiência, autonomia e formação permanente, 

deram possibilidades de outra prática educativa, proporcionaram outro 

sentimento: o de autoria. Isso explica, em parte, a nostalgia de uma parcela de 

educadores com relação ao governo Luiza Erundina. 

A importância desse caminho a ser percorrido está em desvelar os 

fundamentos desse mal-estar docente e, ao mesmo tempo, identificar mudanças 

políticas educacionais para a formação em serviço para professores, necessárias 

para uma efetiva qualidade social para a educação na cidade de São Paulo.  

Pressupondo que haja um provável conflito entre diferentes visões/ 

concepções de educação nesses sujeitos, pois ele existe em suas manifestações 

orais, a elaboração das vivências, por meio da história de vida12 (auto)biográfica, 

permitirá entender as razões pelas quais se instaura certo sofrimento desse 

professor, como também as razões para aderir ou resistir às propostas formativas 

nas gestões aqui estudadas. 

                                                   
12 Neste trabalho, história de vida tem um sentido restrito. Significa o percurso narrativo 
autobiográfico de professores, voltado para as formações iniciais e em serviço. 
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No desenvolvimento desta tese, particularmente, quando tratarmos das 

diretrizes para as formações oferecidas pela Secretaria Municipal de São Paulo 

para professores, portanto, ao longo de sua história, surgirão formas variadas de 

nomeação dessas formações. Convém observar que os termos “capacitação”, 

“qualificação”, “aperfeiçoamento”, “reciclagem”, “atualização”, “formação 

continuada”, “formação permanente”, “especialização”, “aprofundamento”, 

“treinamento”, “re-treinamento”, “aprimoramento”, “superação”, “desenvolvimento 

profissional”, “compensação”, “profissionalização” e “formação em serviço” 

trazem, nas entrelinhas, concepções filosóficas que orientam o próprio processo 

de formação. Esses processos formativos, entre outros fatores, recebem 

influências, seja da região, de países e/ou instituições. Prada (1997) apresenta 

um glossário desses termos com o objetivo de ampliar as possibilidades de 

compreensão, da seguinte maneira:  

 

[...] - Capacitação, proporcionar determinada capacidade a ser adquirida 
pelos professores, mediante um curso; concepção mecanicista que 
considera os docentes descapacitados ou incapacitados. 
- Qualificação, não implica ausência de capacidades, como no caso 
anterior, mas continua sendo mecanicista, pois visa melhorar apenas 
algumas qualidades já existentes.  
- Aperfeiçoamento, implica tornar os professores perfeitos, sendo que a 
natureza humana é imperfeita. É associado à maioria dos outros termos 
antepondo-se, entre outros a: permanente, cotidiano, da formação 
docente, da função docente, da formação docente. 
- Reciclagem, termo próprio de processos industriais e, principalmente, 
referente à recuperação do lixo. Os professores desenvolvem um 
trabalho social no qual não são convertidos em resíduos da sociedade e 
muito menos pode-se compará-los com o lixo. 
- Atualização, é uma ação similar à do jornalismo; informar aos 
professores para mantê-los na atualidade dos acontecimentos, é algo 
semelhante à criticada educação bancária. Às vezes se fala de 
atualização continuada e atualização em serviço.  
- Formação continuada, alcançar níveis mais elevados na educação 
formal ou aprofundar como continuidade dos conhecimentos que os 
professores já possuem. Geralmente são atividades de extensão 
universitárias. 
- Formação permanente, realizada constantemente, visa a formação 
geral das pessoas sem se preocupar apenas com os níveis da educação 
formal, todavia, nos outros aspectos, é quase similar à continuada.

13
 

- Especialização, é a realização de um curso superior sobre um tema 
específico.  
- Aprofundamento, tornar mais profundos alguns dos conhecimentos que 
os professores já têm. 

                                                   
13

 Essa definição difere da ideia de formação permanente experienciada durante a gestão Paulo 
Freire (1989-1992). No capítulo 3, o conceito de formação permanente foi adequadamente 
explicitado. 



32 
 

- Treinamento, adquirir uma habilidade por repetição, utilizada para 
manipulação de máquinas em processos industriais, no caso dos 
professores, estes interagem com pessoas, construindo conhecimento. 
- Re-treinamento, voltar a treinar o que já havia sido treinado. 
- Aprimoramento, melhorar a qualidade do conhecimento dos 
professores. 
- Superação, subir a outros patamares, ou níveis, por exemplo de 
titulação universitária, ou, pós-graduação. 
- Desenvolvimento profissional, procura de melhor desempenho 
profissional. Cursos de curta duração que procuram a “eficiência” do 
professor. 
- Compensação, suprir algo que falta. Atividades que pretendem 
subsidiar conhecimentos que faltaram na formação anterior.  
- Profissionalização, tornar profissional. Conseguir, para quem não tem, 
um título ou diploma. 
A “formação” em serviço entende a pessoa como um ser humano 
integral, com múltiplos valores, conhecimentos, atitudes, aptidões e 
hábitos. Mas, tratando-se do trabalho cotidiano que exerce o profissional 
da educação é necessário que este seja melhorado para que desenvolva 
seu papel de artífice da transformação social presente e futura de seus 
estudantes (PRADA, 1997, p. 88-9). 

 

As nomeações de formação para professores apresentadas nesta tese 

foram dadas pelas gestões estudadas. Quando isso não aconteceu, foi chamada 

apenas de “formação para professores”. Ao discorrer sobre formação, sem 

nenhum vínculo com qualquer gestão, a nomenclatura que uso é “em serviço”. 

Para esta investigação, foi realizada uma pesquisa no portal da CAPES. 

Uma dissertação e duas teses foram encontradas sobre esse assunto especifico – 

a formação em serviço de professores na rede municipal de São Paulo durante a 

gestão Freire – e, por isso, foram consideradas e estão subsumidas nesse 

trabalho. Quando necessário, as críticas foram apontadas nos trabalhos 

pesquisados. No entanto, e isso mostra a relevância desta tese, foi inserida uma 

perspectiva de longa duração para a formação de professores – avancei, ainda, 

na análise histórica das formações em serviço da rede municipal de São Paulo, 

chegando até 2012. A intenção é mostrar, com esse percurso, o inusitado, a 

importância, da proposta formativa freireana. Finalmente, narrativas formativas de 

professores foram incorporadas ao texto para, dessa forma, mostrar, ou não, o 

papel transformador da formação permanente nas representações, portanto, nas 

práticas educativas, dos professores. Assim, este trabalho foi organizado em 5 

capítulos e 6 anexos, contendo a transcrição das entrevistas. 

O Capítulo 1, O percurso metodológico, apresenta a metodologia utilizada 

neste trabalho. Tal metodologia fundamenta-se no uso da abordagem qualitativa. 
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Na coleta de dados, o percurso realizado foi por meio de (auto)biografias. Foram 

discutidos os conceitos referentes ao tipo de abordagem escolhida para a 

produção desta investigação. Este capítulo teórico demonstra a relevância em se 

trabalharem as histórias de vida.  

No Capítulo 2, Breve histórico da educação/formação no Brasil – Da 

Colônia à República, apresento um sucinto quadro da história da educação e das 

transformações pelas quais ela passou no contexto brasileiro, evidenciando os 

momentos relevantes que fundaram e ainda influenciam a educação nacional, 

mais precisamente aquela oferecida na cidade de São Paulo. Esse capítulo 

justifica-se, porque pretendo fundamentar a seguinte citação:  

 

O Brasil nasceu autoritário. Tem 500 anos de tradição autoritária 
[inclusive escolar]. Por isso Paulo Freire pôs à prova a sua conhecida 
paciência pedagógica, com decisão política, competência técnica, 
amorosidade e sobretudo com exercício da democracia. [...] (GADOTTI, 
2001, p. 97).  

 

Dessa forma, objetiva-se mostrar nesse capítulo, historicamente, por 

comparação, a radicalidade da proposta de formação [permanente] oferecida aos 

professores no Governo Luiza Erundina, gestão Paulo Freire, porque ela 

possibilitou a experiência de outra cultura escolar14. 

O Capítulo 3, A formação em nível superior e as formações oferecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação na cidade de São Paulo (1956-2012), 

aprofunda as reflexões a respeito da formação inicial e da formação em serviço 

oferecida aos professores em nível municipal. O objetivo deste capítulo é mostrar 

a singularidade da proposta educacional no que tange à formação em serviço no 

Governo Luiza Erundina, gestão Paulo Freire, diferenciando-a, de maneira 

expressiva, de outros momentos de formação oferecidas aos professores pelo 

município. 

No Capítulo 4, O currículo e a formação de professores, empreendo um 

breve estudo a respeito do conceito de currículo. Fundamentado em alguns 

                                                   
14

 Segundo Dominique Julia (2001), cultura escolar pode ser descrita como um conjunto de 
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; 
normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
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teóricos que pensaram o currículo ao longo do século XX, objetivo demonstrar 

que a proposta da gestão Paulo Freire, na Secretaria Municipal de Educação, foi 

relevante, entre outras coisas, por introduzir uma ideia de currículo até então 

inédita na educação paulista. 

Finalmente, no Capítulo 5, Histórias de vida e formação em serviço, 

produzo um painel das representações que os professores têm da escola em que 

iniciaram suas atividades profissionais e da escola em que atuam, as 

semelhanças e diferenças entre os dois momentos e o enfrentamento do dia a dia 

escolar, com especial destaque à formação em serviço oferecida. 

Nas Considerações finais, retomo alguns pontos discutidos neste trabalho 

para melhor compreender os vários aspectos que configuram a formação dos 

professores, com o intuito de demonstrar de que forma as propostas de formação 

nos dois governos estudados influenciaram não apenas o fazer em sala de aula, 

mas também a própria constituição profissional docente. 
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Capítulo 1  

O percurso metodológico 

 

 

A única finalidade da ciência é aliviar a miséria da existência 
humana. 

Berthold Brecht (1991, p. 165) 

 

 

Estou interessado nas consequências humanas para professores 

provocadas pela formação oferecida a esses profissionais, durante os dois 

governos específicos, o de Luiza Erundina, prefeita eleita pelo PT que governou 

de 1989 a 1992 e o de Gilberto Kassab, eleito vice-prefeito pelo partido 

Democrata e depois eleito prefeito, que governou de 2006 a 2012, por meio das 

reformas estruturais postas em prática, pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de São Paulo. 

A justificativa para essa escolha se encontra na própria fala dos 

professores que encontrei  ao longo de alguns encontros que participei: criticam a 

gestão Alexandre Schneider e as formações oferecidas; apontam a gestão Paulo 

Freire como referência para a formação em serviço de professores. 

Formação, neste trabalho, deve ser entendida como um “movimento 

constante e contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e 

profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas. A formação integra a 

construção da identidade social, pessoal e profissional, que se inter-relacionam e 

demarcam a autoconsciência, o sentimento de pertença” (SOUZA, 2010, p. 158). 

Para tanto, foi empregada a pesquisa qualitativa e, para a coleta de dados, o 

percurso foi realizado por meio de (auto)biografias, porque 

 

[...] envolve o uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – 
estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; 
entrevista; artefatos; textos e produções culturais [...] – que descrevem 
momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 
indivíduos (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17, grifo meu). 

 

A escolha desse tipo de abordagem é a mais adequada, pois acredito ser a 

atividade educativa algo complexo, por ter condicionantes. Motivações 
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econômicas, políticas, dão sentido ao ato educativo, formativo. Por isso, a 

educação aqui é considerada como 

 

uma prática social humana: é um processo histórico, inconcluso, que 
emerge da dialética

15
 entre homem, mundo, história e circunstâncias. 

Sendo um processo histórico, não poderá ser apreendida por meio de 
estudos metodológicos que congelam alguns momentos dessa prática. 
Deverá o método dar conta de apreendê-la em sua natureza dialética, 
captando não apenas as objetivações de uma prática real concreta, mas 
também a potencialidade latente de seu processo de transformação 
(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 40). 

 

A educação, por ser uma prática social e, por isso, histórica, é  

 

um objeto de estudo que se modifica parcialmente quando se tenta 
conhecê-la, assim como, à medida que é apreendida, provoca alterações 
naquele que dela se apropriou. Aqui se realça a necessidade do caráter 
dialético dessa ciência, no sentido de considerar como prioritária a 
incorporação da subjetividade na construção da realidade da educação 
na perspectiva da interpretação coletiva. Será fundamental que o método 
dessa ciência permita a captação dos significados que os sujeitos vão 
construindo em processo [as representações] (Idem). 

 

Importante salientar, ainda segundo Ghedin e Franco (2011), que esse 

percurso metodológico na educação abre outras perspectivas que tornam a 

produção de conhecimento mais próxima do real vivido, experienciado, porque 

plausível. Afinal, passa a ser inaceitável o pressuposto de que leis invariáveis 

regem os fenômenos sociais e da natureza; a subjetividade e as representações 

(será para esse conceito nosso olhar) passam a ser entendidas como 

construtoras do real; os fatos sociais não podem ser compreendidos 

isoladamente. É também inaceitável acreditar na ideia de que existe neutralidade 

científica e de que não existem apenas duas formas de conhecimento que podem 

ser aceitas: o empírico e o lógico.  

                                                   
15

 “Esta lei de unidade dos opostos [dialética] que tanto horroriza e aniquila os adeptos da lógica 
formal, pode ser facilmente entendida não só quando se aplica a processos reais de evolução e 
inter-relação de fatos, mas também quando enfrenta a lei formal de identidade. É logicamente 
certo que A é igual a A, que João é João e que dois e dois são quatro. Mas é muito mais 
profundamente certo que A é também não A. Que João não é simplesmente João: é um homem. 
Esta proposição correta não é uma afirmação de identidade abstrata, mas uma identificação de 
opostos. A categoria lógica ou classe material humanidade com a qual identificamos João é muito 
mais e diferente de João, o indivíduo. A humanidade é ao mesmo tempo idêntica a João e 
diferente dele” (NOVACK, 2005, p. 79).  
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Depreende-se, então, que a ciência é um fenômeno social e político, 

marcada por tempos históricos e, por isso, reflete os valores sociais de uma 

época e subsume em sua prática “as representações e concepções da cultura 

coletiva do momento” (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 55). 

Essas percepções, no campo da pesquisa qualitativa, foram sendo 

construídas e marcadas por rupturas ao longo do século XX. No nosso caso, o 

enfoque de uma concepção dialética da realidade – que surge, nos anos 1920, 

com a Escola de Chicago e, retomada, nos anos 1960, por Ferrarotti – é 

importante, porque 

 

o professor vem à cena. Sua pessoa, sua fala, sua interpretação do 
vivido, suas representações, seu olhar, a dimensão de suas 
necessidades e expectativas trazem novo panorama. O professor como 
pessoa, como profissional, como construtor de inteligibilidade, como ser 
reflexivo, como alguém que pensa, decide, se angustia (GHEDIN; 
FRANCO, 2011, p. 60). 

 

As mudanças graduais na evolução das pesquisas permitiram que o 

professor passasse de 

 

objeto a sujeito, pois a pesquisa qualitativa centrará seu foco na 
descoberta desse sujeito, em sua compreensão; vai buscar sua 
colaboração, fazer-se parceira dele, preocupar-se com sua formação, 
com suas histórias. E, além do professor como sujeito, surgem também 
os alunos, os pais, a comunidade e reafirma-se a questão essencial do 
sujeito (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 61). 

 

Incorporando o professor na pesquisa qualitativa, uma nova dimensão foi 

aberta. A realidade passa a ter uma nova perspectiva: a do professor, ou seja, a 

realidade não se impõe mais unilateralmente sobre o professor. A representação 

é um elemento que não pode mais ser desconsiderado. Isso significa entender 

que os seres humanos estão em relação. A alteridade participa ativamente do 

processo de pesquisa. Será possível, então, “adentrar nas esferas do desejo, das 

emoções, das frustrações do sujeito, de suas representações, dos 

questionamentos de sua identidade” (idem). O dia a dia surge. Por essas razões, 

a pesquisa qualitativa permitirá 
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a compreensão do cotidiano como possibilidade de vivências únicas, 
impregnadas de sentido, realçando a esfera do intersubjetivo, da 
interação, da comunicação e proclamando-o como espaço onde as 
mudanças podem ser pressentidas e anunciadas (Ibidem). 

 

Com o cotidiano descortinado, passam a existir espaços para o não linear, 

para a imprevisibilidade dos fenômenos que ordenam a realidade social, para a 

não objetividade. O pesquisador se deparará, e terá que dar conta, com as 

relações entre o particular e o social, entre a cultura e a história, entre o indivíduo 

e o ser humano genérico. Para tanto, novas categorias de conhecimento 

precisarão ser criadas – é um método dialético cuja produção do conhecimento 

está atrelada ao tempo histórico vivido, portanto, sempre passível de mudança – a 

fim de tentar dar conta das compreensões possíveis do fenômeno educativo. 

Essa tensão, que é bem-vinda, porque traz uma dimensão humana para 

além das estruturas16, entre o individual e o social, reporta a dois importantes 

ensaios de Walter Benjamin intitulados Experiência e pobreza (2010) e O narrador 

– Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (2010a). Neles o autor teceu 

considerações sobre duas categorias Erfahrung (Experiência) e Erlebnis 

(Vivência) que considero fundamentais para pensar a relevância do legado 

freireano frente à Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. 

Considero importante explicitar esse conceito, pois entendo que ter o pressuposto 

da dialogicidade em Freire representa a possibilidade   da passagem  do conceito 

de Vivência (da ordem do individual) para o  conceito, transformador, de 

Experiência em Benjamin. 

Enquanto a vivência é do âmbito do pessoal, do privado e intransferível, a 

experiência é do âmbito do social, do público e é transferível. Portanto, duas são 

as dimensões possíveis para Experiência: 1) individual, isolada, cotidiana e linear 

e 2) coletiva e, por isso mesmo, histórica. Para Benjamin, a perda da experiência 

coletiva (Erfahrung) era o desdobramento de um mundo capitalista, marcado pelo 

fetichismo da técnica que trouxe uma nova forma de comunicação: a informação. 

                                                   
16

 “[...] tudo o que numa sociedade, ou numa economia, tem uma duração simplesmente longa em 
sua modificação para escapar do observador comum” (CHAUNU, 1959, apud BURKE, 1997, p. 
130). 
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Walter Benjamim, no ensaio Experiência e pobreza, procurou mostrar que, 

no mundo capitalista, a juventude experimentava uma situação inusitada, qual 

seja, a perda da ideia de experiência (Erfahrung): 

 

[...] está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa 
geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis 
experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como parece. 
Na época [1ª Guerra Mundial], já se podia notar que os combatentes 
tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em 
experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que 
inundaram o mercado literário nos dez anos seguintes não continham 
experiências transmissíveis de boca a boca. Não, o fenômeno não é 
estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente 
desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, 
a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, 
a experiência moral dos governantes. Uma geração que ainda fora à 
escola num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, 
numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, 
num campo de forças correntes e explosões destruidoras, estava o frágil 
e minúsculo corpo humano (BENJAMIM, 2010, p. 114-5). 

 

A luta imóvel, em trincheiras, foi traumática. A humanidade nunca havia 

matado tanto em tão pouco tempo – entre 1914 e 1918, mais de nove milhões de 

seres humanos morreram nos campos de batalha. O absurdo vivido forçou os 

sobreviventes ao silêncio, pois não havia “nada que pudesse explicar tamanha 

selvageria – o uso da técnica na destruição do ser humano” (WU, 2004, p. 171). O 

que sentiram e pensaram os soldados, de forma evidente, foi a desvalorização da 

vida humana. 

No Ocidente, na virada para o século XX, as camadas médias imaginaram 

uma belle époque, ou seja, os anos “1900” seriam anos, décadas de avanço 

tecnológico, de progresso, de desenvolvimento para todos. “Sonhos de uma noite 

de verão”, afinal, o que se tornou realidade, diante do desenvolvimento 

tecnológico, inclusive armamentista, foi que a vida humana transformou-se em 

mercadoria. Por isso, a Erfahrung, a ideia de experiência coletiva tornou-se rara. 

 

O homem moderno é o homem do consumo, vendo assim seu 
semelhante como mais uma mercadoria disponível. Na correnteza em 
que se encontra, o homem moderno tem muito pouco tempo para refletir 
sobre seus próprios semelhantes, assim como para pensar sobre si (WU, 
2004, p. 171). 
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O homem moderno não é comunicativo. O que se está perdendo é a 

experiência narrativa. 

 

Por mais familiar que seja o seu nome, o narrador não está presente 
entre nós, em sua atualidade viva. [...] É a experiência de que a arte de 
narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas 
que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém 
narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos 
privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 
faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIM, 2010a, p. 197-8). 

 

O narrador entrou em um “processo de extinção”, porque o ser humano 

mudou a sua forma de produzir. O artesão cedeu seu lugar para o trabalhador 

assalariado. Com este, o que se passou a viver foi a alienação, o presentismo, o 

agora do mundo técnico. “Dar conselhos” tornou-se antiquado. Para Benjamim 

(2010a, p. 200), “aconselhar é menos responder uma pergunta que fazer uma 

sugestão sobre a continuidade de uma história que está sendo narrada”. O mundo 

e o homem modernos foram marcados pelo discurso entendido como informação. 

A informação é sempre lacônica, superficial, tornando a incorporação de 

seus conteúdos, pelo ser humano, algo fácil e rápido. Por ser pouco profunda, a 

informação, além de não ser retida por muito tempo, não exige riqueza de 

interpretações e significações. Pelo contrário. Por isso, [...] “a informação visa 

doutrinar as pessoas, ou seja, o conteúdo transmitido é tão banal que não suscita 

qualquer reação de quem esteja se informando, e, [...] o assentimento é imediato 

[...]” (WU, 2004, p. 174). 

O homem moderno, portanto, só conhece a Erlebnis, a vivência, “a 

experiência instantânea ligada às sensações e, por isso, individual e particular” 

(WU, 2004, p. 175). Para Benjamim (2010a), importante realçar, não existe 

experiência sem passado, sem tradição. É condição. Com o passado perdido,  

 

o homem moderno vive apenas o tempo mecânico. Esse tempo 
mecânico caracteriza-se pela rotina instaurada pelo capitalismo, em que 
o homem não possui mais relação com o passado, pois vive alienado no 
agora do mundo técnico. Por isso, é necessário haver um corte na 
história que revitalize o passado (WU, 2004, p. 176). 

 

Em suas teses – (18), mais precisamente “Sobre o conceito de história” –, 

Benjamim (2010b) mostra a importância não só de ter uma concepção 
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materialista da história como também de trabalhar com a história na perspectiva 

dos vencidos, a história no contrapelo. Com esse olhar, a concepção de história 

não poderá ser mais um continuum de progresso e sim de história como ruptura. 

O “historiador-narrador”, com essas referências, 

 

[...] evoca a imagem daquele que não se resume a transmitir a história 
oficial ou os fatos históricos tais como ocorreram. Com efeito, a História 
constitui-se a partir de uma retomada criativa em que presente e 
passado encontram-se. Na História narrada, tanto aquele que narra tem 
por função uma arte essencialmente criativa, pois há algo da sua 
experiência que o permite aconselhar o seu interlocutor, quanto aquele 
que ouve a narrativa tem que procurar por si mesmo interpretar e trazer 
para seu mundo o significado da narração [no sentido benjaminiano de 
apontar possibilidades] (WU, 2004, p. 177). 

 

O professor, no caso da educação, é o ser que está na interseção entre a 

vivência e a experiência. Essa é, então, a razão para a escolha de trabalhar com 

(auto)biografias ou histórias de vida.  

 

Todas as narrações autobiográficas relatam, segundo um corte 
horizontal ou vertical, uma práxis humana. Ora, se “a essência do 
homem [...] é, na sua realidade, o conjunto das relações sociais” (Marx, 
VIª Tese de Feuerbach), toda práxis humana individual é atividade 
sintética, totalização ativa de todo um contexto social. Uma vida é uma 
práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais) 
interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por 
meio de sua atividade desestruturante-reestruturante. Toda a vida 
humana se revela, até nos seus aspectos menos generalizáveis, como 
síntese vertical de uma história social. Quantas biografias são precisas 
para uma “verdade” sociológica? Que material biográfico será mais 
representativo e nos proporcionará mais verdades gerais? Muitas 
perguntas que não têm talvez nenhum sentido. Pois – e frisamos 
lucidamente a afirmação – o nosso sistema social encontra-se 
integralmente em cada um dos nossos atos, em cada um dos nossos 
sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história desse sistema está 
contida por inteiro na história da nossa vida individual (FERRAROTTI, 
2010, p. 44, grifos do autor). 

 

As histórias de vida/(auto)biografias permitem dar voz ao ser humano 

universal singular, ao ser humano entendido como um ser que se fez e se faz no 

cruzamento da vivência e da experiência, um ser humano que não é nenhum 

resultado acidental de qualquer processo econômico ou social (epifenômeno). Ele 

é visto como um ser ativo que, também, se impõe. Somos, portanto, nessa 
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perspectiva epistemológica, o resultado de uma relação dialética entre o particular 

e o universal/geral.  

Por essa razão, as análises das histórias de vida aproveitadas nesta tese 

objetivam algum rompimento com certas falácias abstratas sobre diretrizes 

educacionais, suas intencionalidades, seus resultados. Será o próprio sujeito que 

viveu a experiência educacional quem mostrará as mudanças objetivadas pela 

política educacional – suas razões para aceitá-las ou negá-las –, além de mostrar 

a maneira como as políticas educacionais influenciam as representações a 

respeito do ser docente. 

Importante lembrar que essa virada epistemológica seria impossível sem a 

participação da terceira geração dos Annales, anos 1970, e seus debates contra 

formas de determinismo – Braudel e sua geo-história praticamente imóvel e o 

economicismo marxista. Ressurge o agir em oposição às estruturas, ao mesmo 

tempo em que ocorre uma viragem antropológica, que faz renascer a narrativa. A 

biografia histórica é retomada dentro desse contexto. O cotidiano, o pessoal, o 

privado e as formas de apreender os valores ganham espaço. Roger Chartier 

(2002) também deu enormes contribuições para essa ruptura. Para Peter Burke 

(1997, p. 98), 

 

a importância dos ensaios de Chartier está em que exemplificam e 
discutem uma mudança na abordagem, como ele diz “da história social 
da cultura para a história cultural da sociedade”. Isto é, os ensaios 
sugerem que o que os historiadores anteriores, pertencentes ou não à 
tradição dos Annales, geralmente aceitavam como estruturas objetivas, 
devem ser vistas como culturalmente “constituídas” ou construídas. A 
sociedade em si mesma é uma representação. 

 

Em outras palavras, a realidade é culturalmente construída, ela é, por isso 

mesmo, social. 

No campo educacional, as histórias de vida/(auto)biografias vêm sendo 

bastante divulgadas e utilizadas nos últimos 20 anos. Pesquisadores estrangeiros, 

como Nóvoa (2000, 2010), Pineau (2004), Goodson (2008), Bertaux (2010), Josso 

(2004, 2006 e 2010), e os brasileiros Catani (2002), Souza (2008), entre outros, 

têm apresentado trabalhos consistentes nessa área. Esse método, nas ciências 

humanas, é visto como inovador. Este instrumento de pesquisa considera como 

um dos elementos fundamentais para o entendimento do problema a ser 
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estudado, a subjetividade individual. Seres humanos que eram pouco ouvidos, os 

pesquisados, têm a oportunidade da voz, da exposição. Por essa razão, dois 

paradigmas tornaram-se emergentes:  

 

o paradigma de um conhecimento fundamentado sobre uma 
subjetividade explicitada, ou seja, consciente de si mesma, e o 
paradigma de um conhecimento experiencial que valoriza a reflexividade 
produzida a partir de vivências singulares. Trata-se, entre outras coisas, 
de dar uma legitimidade para a subjetividade explicitada, [...] (JOSSO, 
2006, p. 21). 

 

Esse tipo de abordagem – Histórias de vida/(auto)biografias –, feitas com 

seis professores, objetiva perceber as representações desses professores sobre 

educação. Além disso, procura entender por que as formações em serviço, 

oferecidas pela SME, nas gestões Freire e Schneider, ora são aceitas, ora são 

rejeitadas para mudanças nas práticas cotidianas desse profissional. 

 

A educação e formação são processos de transformação, múltiplos 
projetos habitam, tecem, percorrem, dinamizam e programam os relatos 
das histórias de vida e [...] permitem confirmar uma constatação 
importante para legitimar a importância das práticas de explicitação e de 
desenvolvimento de projetos de formação: o caráter extremamente 
heterogêneo das motivações, necessidades e desejos que dinamizam o 
investimento de estudantes adultos e profissionais em formação contínua 
(JOSSO, 2006, p. 27). 

 

Com as representações explicitadas, por meio dos depoimentos 

(auto)biográficos, perceberemos os processos de ser e vir a ser, logo de 

formação, dos sujeitos desta pesquisa. Encontraremos razões para esses e 

outros sujeitos ora irem ao encontro das formações oferecidas pelos governos 

estudados, ora de encontro a elas. Entenderemos os motivos para o sentimento, 

uma sensação, de um fazer com sentido, ou um fazer sem sentido, vazio.  

Marie-Christine Josso produziu uma frase, que, por sua vez, criou uma 

imagem para elucidar os processos de formação – que não acontecem única e 

exclusivamente a partir da conclusão de um curso ou quando se ingressa no 

magistério: é o “Caminhar para si”. 
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A escolha de um verbo sublinha que se trata, de fato, da atividade de um 
sujeito que empreende uma viagem ao longo da qual ela vai explorar o 
viajante, começando por reconstituir o itinerário e os diferentes 
cruzamentos com os caminhos de outrem, as paragens mais ou menos 
longas no decurso do caminho, os encontros, os acontecimentos, as 
explorações e as atividades que permitem ao viajante não apenas 
localizar-se no espaço-tempo do aqui e agora, mais ainda, compreender 
o que o orientou, fazer o inventário de sua bagagem, recordar os seus 
sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de percurso, descrever as 
suas atitudes interiores e os seus comportamentos. Em outras palavras, 
ir ao encontro de si visa a descoberta e a compreensão de que viagem e 
viajante são apenas um. A imagem sugere igualmente a questão 
temporal e um processo: no caso presente, um processo de 
conhecimento de si mesmo que tem início a partir de todas as 
preconcepções que nos habitam no momento em que empreendemos o 
caminho biográfico. É este caminho que, de etapa em etapa, de 
elaboração em elaboração, favorece a atualização destas mesmas 
preconcepções. O que está em jogo neste conhecimento de si mesmo 
não é apenas compreender como nos formamos por meio de um 
conjunto de experiências, ao longo da nossa vida, mas sim tomar 
consciência de que este reconhecimento de si mesmo como sujeito, 
mais ou menos ativo ou passivo segundo as circunstâncias, permite à 
pessoa, daí em diante, encarar o seu itinerário de vida, os seus 
investimentos e os seus objetivos na base de uma auto-orientação 
possível, que articule de uma forma mais consciente as suas heranças, 
as suas experiências formadoras, os seus grupos de convívio, as suas 
valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 
socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para que surja um 
ser que aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e margens 
de liberdade (JOSSO, 2004, p. 58, grifo meu.). 

 

Essa viagem permitirá que se percebam as construções de sentido de 

mundo e de formação em serviço. Será uma construção, ao mesmo tempo, 

individual, histórica e cultural. Essas representações trarão a possibilidade de 

desvelar as relações micro e macrossociais. O tempo e os espaços vividos pelos 

sujeitos serão integrados a fragmentos da história da cultura. Relatos individuais 

permitirão identificar o coletivo. 

O método (auto)biográfico/história de vida permite perceber tanto a 

Vivência (Erlebnis) quanto a Experiência (Erfahrung) dos seres humanos. Permite 

entendê-los nesse cruzamento entre o privado e o público. 

 

Um homem nunca é um indivíduo, seria melhor chamar-lhe de universal 
singular: “totalizado” e, por isso mesmo, universalizado pela sua época, 
“retotaliza-a” reproduzindo-se nela enquanto singularidade. Universal 
pela universalidade singular da história humana, singular pela 
singularidade universalizante dos seus projetos, exige ser estudado 
simultaneamente nos dois sentidos (FERRAROTTI, 2010, p. 51). 
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A formação em História faz-me concluir que a utilização do método 

(auto)biográfico/história de vida nos permitirá ir da (auto)biografia para o social, do 

social para a (auto)biografia. Em outras palavras, tanto da parte ao todo como do 

todo à parte. Esse movimento de dupla direção possibilitará uma reconstrução 

exaustiva das “totalizações” recíprocas que exprimem a relação dialética entre 

uma sociedade e um indivíduo específico. O conhecimento integral de um torna-

se, assim, “o conhecimento integral do outro” (idem). 

Dessa forma, podem-se entender as contradições inerentes à nossa 

estrutura social. Não é segredo que o mito fundador – questão a ser abordada 

mais adiante – da nossa sociedade é autoritário. Isso implica perceber, 

abstratamente, genericamente, que somos, brasileiros, educadores autoritários. 

Se isso for verdade, não há muito o que discutir, somos herdeiros de um habitus 

professoral autoritário. 

Importante fazer essa pequena digressão para que se entenda a 

importância da abordagem História de vida/(auto)biografia, dentro da pesquisa 

qualitativa, uma vez que os sujeitos sociais não são o resultado puro e simples 

das “manipulações das estruturas sociais e econômicas”. Dessa forma, nos 

distanciamos de qualquer relação mecânica que possa ser feita entre o indivíduo 

e o social. Para tanto, deve-se considerar a introdução da noção de habitus de 

Pierre Bourdieu17: 

 

As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio [...], que podem 
ser apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades associadas 
a um meio socialmente estruturado, produzem habitus, sistemas de 
disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 
estruturador das práticas e das representações que podem ser 
objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o produto da obediência 
a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção 
consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias 
para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação 
organizadora de um regente (BOURDIEU, 2003, p. 53-4). 

                                                   
17

 A contribuição de Pierre Bourdieu é de suma importância para entendermos os problemas que 
rondam a educação e também, particularmente, este trabalho. Não o considero um funcionalista. 
Para corroborar esse pressuposto, cito Ortiz: “A problemática teórica de Bourdieu repousa 
essencialmente sobre a questão da mediação entre o agente e a sociedade. Por isso ele 
considera que o debate sociológico oscila entre dois tipos de conhecimentos antagônicos e 
excludentes entre si: o objetivismo e a fenomenologia [...]. A antiga polêmica entre subjetivismo e 
objetivismo emerge como ponto central de sua reflexão. Para resolvê-la, ele propõe um outro 
enfoque, distinto dos anteriores, articulando dialeticamente ator e estrutura social” (ORTIZ, 2002, 
p. 150, grifos meus). 
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Nossas atitudes, formas para perceber, sentir, fazer e pensar, portanto, são 

frutos de um processo de interiorização – determinadas pelas condições 

concretas de existência – “que funcionam [...] como princípios inconscientes de 

ação, percepção e reflexão” (idem). Essa interiorização é fundamental para o 

processo de socialização, pois permite que os comportamentos, valores 

introjetados, sejam percebidos como naturais, como próprios da pessoa. É a 

“interiorização da exterioridade” (BOURDIEU, 2003, p. 79).  

Outro conceito de Pierre Bourdieu, útil para pensarmos a construção de 

representações cooperantes, ou não, no nosso caso, com a instituição escolar e 

com as diretrizes determinadas pela SME, é o de campo. Para Bourdieu, “todo 

campo [...] é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 

transformar esse campo de forças” (idem, 2004, p. 22-3). Em outras palavras, são 

espaços sociais onde ocorrem lutas e disputas, que têm certa autonomia em 

relação a outros campos e estrutura própria. São as múltiplas estruturas que os 

compõem que formam a base do mundo social.  

Para entendermos um jeito de ser, por exemplo, de um professor, 

precisamos descortinar sua história de vida, de escolarização. Dessa forma, 

compreenderemos sua prática como o resultado de uma lenta construção social. 

Precisamos, então, olhar, pensar dialeticamente a relação entre habitus e campo. 

 

A relação entre habitus e campo é uma relação de condicionamento: o 
campo estrutura o habitus. Este, por sua vez, é o produtor da 
necessidade imanente de um determinado campo ou de um conjunto de 
campos relativamente concordantes. O campo exerce sobre os agentes 
que o integram uma ação pedagógica, cujo efeito é fazer que eles 
adquiram formas de perceber e avaliar o mundo e de agir no mundo 
(habitus) que são necessárias à sua inserção apropriada deles no 
campo. Logo, um campo supõe a existência de agentes dotados de um 
habitus distinto dos demais, por exemplo, o habitus científico é diferente 
do habitus religioso, assim como ambos se diferenciam do habitus 
político e este, dos outros dois. 
Contudo, a relação entre campo e habitus é também uma relação de 
conhecimento de construção cognitiva: “o habitus contribui para constituir 
o campo como mundo significante, dotado de sentido e valor”, no qual 
vale apenas os agentes, individuais ou coletivos, investirem suas 
energias (BUSETTO, 2004, p. 507). 
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Por essa razão, todo e qualquer campo – e a instituição escolar é um 

campo – está envolvido em luta e força – não nos esqueçamos, porém, de que, 

em uma sociedade capitalista, as relações são assimétricas –, pois 

 

[...] os agentes que compõem um campo lutam para adquirir e manter o 
poder de (di)visão, isto é, o poder de impor uma representação social 
particular como geral e de dividir/classificar/distinguir os agentes e as 
coisas existentes naquele domínio social específico (BUSETTO, 2004, p. 
501). 

 

Essa luta almeja conquistas sem uso da força física, da força econômica 

explícita. O objetivo é a possibilidade concreta de ter e administrar o poder 

simbólico, que, para Bourdieu (2010), é o  

 

poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 
confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção 
sobre o mundo; poder quase mágico [...], graças ao efeito específico de 
mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como 
arbitrário (BOURDIEU, 2010, p. 14). 

 

O que se deseja, se conquista é a possibilidade de construção de 

comportamentos, mais ou menos homogêneos, que produzirão práticas, jeitos de 

ser e pensar compatíveis, ou não, com uma determinada ordem social, política e 

econômica. 

No entanto, ao longo de nossas vidas, podemos deparar com pessoas – 

vamos pensar nos dois primeiros momentos de socialização, a família e a escola 

– que, por alguma razão, tinham outras referências para viver, construir sentidos. 

Esse contato inicial, mesmo ocorrendo já na fase adulta, pode ser estruturante de 

outra forma de agir, de entender o mundo. 

O convívio social é sempre uma obra aberta, indeterminada, no que diz 

respeito a orientações de comportamentos e condutas. Às vezes, pessoas 

próximas, como tio(a), irmão(a), professor(a), amigo(a), ou uma formação 

oferecida pela SME a professores podem ser decisivos, sem que as pessoas 

tenham isso claro, na estruturação de outras condutas, formas de viver, pensar e 

agir no mundo. Isso significa entender que, na vida concreta, a dialética se faz 

presente.  
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Somos, historicamente, uma nação autoritária. Diante dos conceitos de 

habitus e campo, discutidos nesta tese, não é possível afirmar que todos os 

brasileiros, todos os professores são autoritários. Pode-se falar em uma 

hegemonia, nunca em totalidade permanente. Daí a relevância em trabalhar com 

a perspectiva das Histórias de vida/(auto)biografias. Com essa perspectiva, será 

possível entender o porquê de existir professores que questionam o autoritarismo 

nas relações escolares, sociais. Por que se aproximam e tentam experienciar 

outras propostas educacionais? Por que simpatizam com uma ou outra gestão? 

Com esse movimento de dupla direção, pode-se perceber tanto a história 

individual quanto a história social para além da intencionalidade nomotética, a 

compreensão generalizada, que tanto caracteriza correntes epistemológicas 

tradicionais. Todas essas questões justificam, portanto, o breve histórico da 

educação no Brasil, bem como suas representações, apresentado neste trabalho, 

para que haja a possibilidade de, mais adiante, cruzar essas histórias verticais, 

individuais com a história horizontal, social. Esse cruzamento possibilitará 

compreender a vida cotidiana de educadores, suas dificuldades e contradições, 

seus conflitos com as diretrizes educacionais, suas possibilidades de 

transformações. Em suma, a vida concreta aparecerá em sua totalidade, 

individual/social, superando “as grandes explicações estruturais, construídas a 

partir de categorias muito gerais” (FERRAROTTI, 2010, p. 35), para que se 

percebam quais as consequências das transformações econômicas, culturais e a 

modernização da tecnologia para os humanos, no caso, educadores. 

Para que esse movimento de dupla direção se torne possível, ou ainda, 

para que se entendam as sínteses verticais com a história horizontal – o encontro 

do individual com o social –, farei uso, sem pretensão alguma, de uma história 

“quase imóvel”, de uma história “lentamente ritmada”, conhecida como história de 

longa duração. Embora tratada de forma breve, essa história da educação sofreu 

mudanças muito lentas se comparadas com o tempo de vida dos seres humanos. 

Por isso, a ideia de “quase imóvel” – são necessárias algumas gerações para a 

mudança se concretizar. 

O conceito benjaminiano de experiência foi determinante para a escolha do 

caminho nesta pesquisa. Freire, como outros, entendia que esse conceito 
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tinha/tem um lugar central tanto para os processos de conhecimento, de 

aprendizagem, quanto de formação. 

 

Paulo Freire desenvolve um conceito de formação inseparável do de 
liberdade, fundado sobre um conceito do humano como “ser de busca”, 
cuja “vocação é se humanizar” (1980, p.55). Se a formação que se 
constrói no processo educativo está a serviço dessa humanização, pode-
se perguntar, ao ler “A Pedagogia do Oprimido”, se, em Freire, o 
processo de humanização e de formação não constituem um mesmo 
processo. 
[...] a formação se apresenta como a passagem de uma “consciência 
primária” ou “fanática” que “se julga superior aos fatos, domina-os do 
exterior e assim se considera livre para compreendê-los da maneira que 
lhe agrade”, ou de uma “consciência mágica” que seria, ao inverso, 
“dominada por um poder superior”, para uma “consciência crítica” capaz 
de estabelecer “relações lógicas e circunstanciais” entre os fatos, 
utilizando uma “reflexão analítica e organizada” (1970, p. 109, 110). 
O processo educativo, baseado no uso de métodos ativos que servem 
de mediação à relação educador aprendente, implica que haja identidade 
do “conteúdo da aprendizagem com o próprio processo de 
aprendizagem” (1970, p. 116), a fim de que o homem possa não 
somente aprender a ler e a escrever, mas que possa igualmente “refletir 
sobre sua vocação ontológica de ser-sujeito” (1970, p. 111). 
[...] a formação pertence com propriedade a quem se educa – pelo viés 
de uma transformação consciencial – mas se “ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa sozinho, os homens se educam juntos por intermédio 
do mundo” (1980, p. 62) (JOSSO, 2010, p.62, 63). 

 

Os conteúdos escolares deverão, dessa forma, ser elaborados por meio de 

uma pesquisa participativa, entre educadores e educandos. Será uma práxis – 

“uma palavra com ação e reflexão”, segundo Freire – educativa, formadora que 

visa a produção de temas geradores18.  

O caminho percorrido para a construção de temas geradores perpassa 

algumas tensões que permitem fazer uma interseção com Benjamin: 

vivência/experiência, interior (subjetividade)/exterior (contexto histórico vivido), ou 

seja, a relação dialética entre o individual e o social é recuperada. Nesse sentido, 

o pressuposto freireano de formação permanente caminha nessa mesma direção. 

Os professores em uma relação formativa, permanentemente dialógica, trarão 

suas vivências para o âmbito do público, que perderão o caráter privado. Assim, 

                                                   
18 Temas geradores não são temáticas motivacionais que se limitam a satisfazer curiosidades 
ingênuas (Freire), recursos didáticos para melhor atrair a atenção dos alunos e, muitas vezes, de 
forma sub-reptícia, introduzir conteúdos preestabelecidos a partir de critérios que desconsideram a 
realidade concreta dos alunos. São objetos de estudos selecionados no processo de investigação 
junto à comunidade e a partir de seu caráter significativo, conflituoso e contraditório. São limites 
que a comunidade possui de intervir concretamente em situações de desumanização por ela 
vivenciada (SILVA, A.F.G., 2004, p. 155). 
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tornar-se-ão experiências. As verdades tidas como absolutas poderão ser 

questionadas. É um conhecimento produzido, seja com alunos, seja com 

professores, na tensão do eu com o todo social. É um caminhar para si onde as 

possibilidades de perceber “as deformações que cada um sofre no decorrer de 

uma educação/formação, principalmente orientada pela preocupação de 

conformação e de adaptação a standarts socioculturais” ficam dadas (JOSSO, 

2010, p. 65). 

Trabalhar com pesquisa qualitativa, na perspectiva de História de 

vida/(auto)biografia, com seus limites e problemas, conforme apontado por Bueno 

et al. (2006), traz possibilidades outras para se pensar formação em serviço, sob 

um olhar distinto, o do professor, o que abre novos horizontes para que se busque 

formas diversas de encaminhamentos para essa problemática. Saliento ainda que 

a escolha deste caminho me mantém, de forma coerente, com princípios 

freireanos.  

Os sujeitos de minha pesquisa são profissionais da educação, mais 

precisamente professores que já estavam na rede municipal durante o governo da 

prefeita Luíza Erundina (1989-1992), cujo secretário da educação era Paulo 

Freire, ou ingressaram na rede a partir desse momento e, continuando na ativa, 

no mesmo cargo, passaram por outras administrações até chegar ao governo 

Gilberto Kassab (2006-2012), cujo secretário da educação era Alexandre 

Schneider. 

Por meio de entrevistas, seis professores de ensino fundamental 

construíram suas narrativas pessoais e profissionais que proporcionaram 

descortinar as dimensões existenciais dentro da instituição escolar, desvelar as 

razões para aproximações ou distanciamentos das formações em serviço 

oferecidas.  

Esta pesquisa, assim, teve um olhar para o passado, ora mais recente, ora 

mais distante, tomando o cuidado de não permanecer no saudosismo, mas 

buscar referências a fim de se compreender o presente e, ao mesmo tempo, 

pensar adiante, o futuro, no que diz respeito à formação em serviço e um fazer 

significativo para esse profissional. 
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1.1. Representações, histórias de vida e formação em serviço 

 

O objetivo deste item é fornecer uma explanação a respeito do conceito de 

representações, do ponto de vista da sociologia, da psicologia social e da 

historiografia.  

As representações sociais revelam-se como uma maneira de pensar e 

interpretar a realidade cotidiana. É um conhecimento prático “que dá sentido aos 

eventos que nos são normais, forja as evidências da nossa realidade consensual 

e ajuda a construção social da nossa realidade” (SÊGA, 2000, p. 128-9). São 

categorias do pensamento que manifestam a realidade, procurando explicá-la, 

justificá-la ou questioná-la. Por isso, “ela [a representação] não é cópia do real, 

nem cópia do ideal, nem a parte subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do 

sujeito, ela [a representação] é o processo pelo qual se estabelece a relação entre 

o mundo e as coisas” (SÊGA, 2000, p. 129). 

Durkheim, sociólogo francês, foi quem primeiro trabalhou, de forma clara, o 

conceito de representação, referindo-se a “representações coletivas”. Segundo 

sua interpretação, “as representações sociais são um grupo de fenômenos reais, 

dotados de propriedades específicas e que se comportam também de forma 

específica. Na concepção de Durkheim, é a sociedade que pensa” (MINAYO, 

2012, p. 74). Isso implica aceitar o pressuposto de que, do ponto de vista 

individual, as representações não são inevitavelmente conscientes. Por isso, as 

representações preservam as marcas da realidade social onde são produzidas e, 

ao mesmo tempo, “reproduzem e se misturam, tendo como causas outras 

representações e não apenas a estrutura social” (idem). 

Seu pensamento positivista levou-o a acreditar na objetividade na produção 

do conhecimento sociológico. Por esse motivo, a análise das representações 

deveria ser feita livre de qualquer envolvimento do pesquisador, bem como 

esmiuçar essa representação de qualquer comprometimento ideológico. Seus 

críticos, dentro das Ciências Sociais, por exemplo, os seguidores da Sociologia 

Compreensiva e da Abordagem Fenomenológica, Weber e Schutz, 

respectivamente, apontam o poder de coerção quase absoluto dado à sociedade 

sobre os indivíduos. Para os marxistas, o pressuposto positivista de Durkheim 
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eliminou a dialética da realidade social, ou seja, as lutas e antagonismos de 

classe (MINAYO, 2012).  

Para Max Weber, as condutas cotidianas – portanto, a vida social, está 

impregnada de significação cultural que é condicionada tanto pela base material 

quanto pelas ideias. O condicionamento é mútuo. Termos como “espírito”, 

“concepções”, “mentalidade”, “ideias” foram usados por Weber como sinônimos 

de Representações Sociais que nada mais eram que “juízos de valor que os 

indivíduos dotados de vontade própria possuem” ( idem, p. 76). Sua intenção foi 

mostrar a relevância “de se pesquisar as ideias como parte da realidade social” 

(ibidem, p. 77) – escapando “da relação mecânica da determinação da base 

material sobre as representações sociais” e, simultaneamente, a de “compreender 

a que instância do social determinado fato deve sua maior dependência” 

(MINAYO, 2012, p. 78). Para tanto, Weber utiliza o conceito de “Visão de Mundo” 

para “desenvolve[r] o raciocínio de que cada sociedade, para se manter, 

necessita ter “concepções de mundo” abrangentes e unitárias e que, em geral, 

são elaboradas pelos grupos dominantes (idem). 

Tanto Weber quanto Durkheim mostraram a importância do estudo 

empírico do desenvolvimento histórico para que se pudesse estabelecer a relação 

entre as ideias e de sua eficiência ou não no ordenamento da sociedade. 

Alfred Schutz, com o aporte da fenomenologia, trouxe novos elementos 

para a pesquisa social. Para o autor, a vida cotidiana, a existência, não só é 

portadora de significados como também “de estruturas de relevância para os 

grupos sociais que vivem, pensam e agem em determinado contexto social” 

(ibidem, p. 79). Construções mentais, entendidas como “representações do senso 

comum”, selecionam os significados. Para que se possam entender os 

pressupostos das estruturas significativas do cotidiano, é necessário perceber que 

para as pessoas – atores sociais, para Schutz –, “a compreensão do mundo se dá 

a partir de um estoque de experiências pessoais e de outro, isto é, de 

companheiros, predecessores, contemporâneos, consorciados e sucessores” 

(ibidem). Isso se dá por meio da experiência e do conhecimento. A experiência é 

entendida como coletiva – pode ser comum a um número indeterminado de 

pessoas simultaneamente – e o conhecimento é da ordem do individual uma vez 
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que a experiência – que passa a ser um esquema de referência – é elaborada 

interiormente, subjetivamente e intersubjetivamente pelo sujeito. 

Para Schutz (apud MINAYO, 2012), a quantidade e a natureza das 

experiências de qualquer ser humano estão relacionadas com sua história de 

vida. Atribuímos relevância a certos temas, detalhes ou fatos com base em nossa 

história anterior. Em outras palavras, agimos sempre atribuindo significados que 

consideramos relevantes, de acordo com nossas histórias de vida, com nossos 

estoques de conhecimento dados pelas experiências de interação com os que 

nos cercam. 

Em 1961, em sua tese de doutorado, A psicanálise, sua imagem e seu 

público, Serge Moscovici, apoiando-se em Durkheim, vinculou as representações 

sociais com a análise das simbologias sociais, partindo das trocas simbólicas, 

amplamente desenvolvidas em ambientes sociais. As representações “estão 

presentes tanto ‘no mundo’, como na ‘mente’, e elas devem ser pesquisadas em 

ambos os contextos” (apud FARR, 2012, p. 40). Por essa razão, a teoria de 

Moscovici é vista como uma forma sociológica de Psicologia Social. 

Moscovici (1961, apud FARR, 2012, p. 49) propôs que as representações 

fossem entendidas como sociais e não mais como coletivas – com isso, a ciência 

social estava sendo modernizada, uma vez que as sociedades modernas foram 

marcadas por seu pluralismo e por mudanças rápidas de ordem econômica, 

política e cultural. Além disso, propôs que as representações sociais fossem 

entendidas como fenômeno e não mais como conceito. Dessa forma, “seu 

interesse não é determinar uma teoria ‘forte e fechada’, mas uma perspectiva 

para se poder ‘ler’ os mais diversos fenômenos e objetos do mundo real” (REIS; 

BELLINI, 2011, p. 150). 

O que se almeja é uma teoria sobre a produção dos saberes sociais. Saber 

entendido como qualquer saber e a teoria estando voltada à produção dos 

saberes sociais, focada na análise da construção e transformação do 

conhecimento social (JOVCHELOVITCH apud REIS; BELLINI, 2012). Para 

Moscovici (2011, p. 34-6), duas são as funções das representações sociais: 

 

1 - [...] elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos 
que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em 
determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de 
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determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos 
os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. [...] 
Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente ao 
modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em 
determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob 
pena de não ser nem compreendido, nem codificado; 
2 - [...] representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós 
com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma 
estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar 
e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado. 

 

As representações, portanto, são impostas sobre os seres humanos; são 

transmitidas, partilhadas.  

 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as 
descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições 
científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma 
estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, 
invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as 
amarras da informação presente (MOSCOVICI, 2011, p. 37). 

 

A finalidade das representações é tornar familiar algo não familiar. Familiar 

é o que é consensual, comum, que não gera conflito. É quando não importa o 

quê, se objetos, pessoas ou acontecimentos, são compreendidos previamente. O 

não familiar é o oposto. O familiar é a somatória de memórias comuns, de 

experiências. É delas que tiramos “imagens, linguagem e gestos necessários para 

superar o não familiar” (MOSCOVICI, 2011, p. 78). 

Lidamos com as memórias, que não são inertes, nem mortas, com a 

ancoragem e a objetivação. 

 

A primeira [ancoragem] mantém a memória em movimento e a memória 
é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas 
e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula 
com um nome. A segunda [objetivação], sendo mais ou menos 
direcionada para fora (para os outros), tira daí conceitos e imagens para 
juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas 
conhecidas a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI, 2011, p. 78). 

 

Outra corrente que procura entender o papel, a relevância das 

representações sociais nasce da dialética marxista:  
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Se na totalidade de seus escritos Marx fala da relação entre as ideias e a 
base material, podemos considerar “A IDEOLOGIA ALEMÃ” como uma 
explanação clássica do tema das REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. Neste 
texto o autor discute, de acordo com seu ponto de vista, o que chama a 
“ideologia alemã”. Mostra que os filósofos de seu tempo consideravam 
“as quimeras, as ideias, os dogmas, as ilusões” como produzidos e 
reproduzidos pela própria cabeça, isto é, pela consciência. Para esses 
filósofos, as mudanças da sociedade adviriam da substituição das “falsas 
representações” por pensamentos correspondentes à essência do 
homem (MINAYO, 2012, p. 80, grifos do autor). 

 

Contra a filosofia neo-hegeliana, Marx elaborou e discutiu sua teoria sobre 

as representações sociais. Para o filósofo alemão, tanto a consciência quanto o 

pensamento são determinados pelo modo de vida das pessoas que, por sua vez, 

está condicionado pelo modo de produção de suas vidas materiais. Assim, “as 

representações, as ideias e os pensamentos são o conteúdo da consciência que, 

por sua vez, é determinado pela base material” (MINAYO, 2012, p. 81). 

Essa relação entre a vida material e as ideias era entendida como uma 

relação dialética. O que era e é importante perceber são as contradições entre as 

forças de produção, o estado social e as ideias. Marx também chamou a atenção 

para a estreita relação existente entre consciência e linguagem e, dessa maneira, 

perceber que as ideias estão diretamente relacionadas à condição de classe. 

 

As ideias de classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da nossa 
sociedade, é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. Daí que 
as ideias daqueles aos quais faltam os meios de produção material estão 
submetidas às classes dominantes. As ideias dominantes nada mais são 
do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, colocadas 
como ideias gerais, comuns e universais de todos os membros da 
sociedade (MARX apud MINAYO, 2012, p. 82). 

 

Por essas razões, tanto para Marx como para Bakhtin e Bourdieu 

(MINAYO, 2012, p. 85), a palavra pode ser estudada como um fenômeno 

ideológico, uma vez que ela carrega elementos do social (classe). Ela se constitui 

e é perpassada por contextos sócio-históricos distintos. 

Bourdieu (1983) considerou que tanto o comportamento individual quanto o 

social obedece a modelos culturais interiorizados, ainda que de forma conflitante. 

Nossas condutas diárias sempre se prestam a algum tipo de decifração, embora 
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pareçam impessoais, automáticas, isto é, naturais. Por isso, são sempre 

significantes. A isso, Bourdieu, como já mostrado anteriormente, nomeou habitus. 

Para Minayo (2012, p. 87), interpretando Bourdieu, o habitus “é como uma 

lei ‘imanente’ depositada em cada ator social. Desde a primeira infância, a partir 

de seu lugar na estrutura social”, daí o seu caráter social. 

No campo da historiografia, temos Roger Chartier, que, na construção de 

novos pressupostos para a história cultural, também trabalha com o conceito de 

representações sociais, posicionando-se como insatisfeito diante da história 

cultural produzida entre os anos 1960 e 1970, considerada como estruturalista e 

subjetivista. A história cultural “tem por principal objeto identificar o modo como 

em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

constituída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 16). Para realizar essa 

tarefa, é necessário um percurso por vários caminhos: 

 

o primeiro diz respeito às classificações, divisões e delimitações que 
organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais 
de percepção e de apreciação do real. Variáveis consoante as classes 
sociais ou os meios intelectuais são produzidas pelas disposições 
estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas 
intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o 
presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço 
ser decifrado (CHARTIER, 2002, p. 17). 

 

Subsumindo Bourdieu com o conceito de habitus e de campo e construindo 

novas perspectivas teóricas junto com outros campos do saber (sociologia), a 

História Cultural proposta por Chartier, para além do estudo das conjunturas 

econômicas e demográficas, passa a ter a possibilidade de olhar seus objetos de 

estudo de uma nova maneira. 

 

As representações do mundo social [...] construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 
caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a 
posição de quem os utiliza. 
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outras, por elas 
menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 
investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 
colocadas num campo de concorrências e de competições cujos 
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desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de 
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 
impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e 
o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de 
delimitações não é, portanto, afastar-se do social – como julgou durante 
muito tempo uma história de vistas demasiado curtas -, muito pelo 
contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto mais 
decisivos quanto menos imediatamente materiais (CHARTIER, 2002. p. 
17). 

 

É possível apreender, então, que, para Chartier (idem), Representação 

Social é entendida como a maneira, seja qual for o lugar e o momento, que uma 

realidade previamente delimitada é construída, pensada e dada a ler por vários 

grupos sociais. Por sua vez, a construção das identidades sociais realiza-se no 

embate entre as representações experienciadas nas divisões do mundo social. A 

classe/grupo que tem o poder de nomear e classificar impõe suas 

representações, tentando submeter às nomeações e classificações que cada 

comunidade/grupo produz de si mesma. 

Feito esse percurso histórico sobre as teorias das Representações Sociais, 

para esta tese considerou-se como a mais adequada a teoria das representações 

sociais defendida por Roger Chartier e Pierre Bourdieu: padrões de conduta, 

podendo ser de ordem individual ou coletiva, sempre vinculados aos vários 

tempos sociais (passado, presente e futuro), portanto, ligados a um contexto 

histórico, são produzidos dentro das divisões do mundo social. Essa busca de 

sentidos para o mundo vivido pela fala cotidiana, pela memória ou pelo modo de 

agir, quando observado com um rigor científico crítico, descortina a luta pela 

imposição de nomeações, de classificações que representam interesses de 

dominação, de transformação, logo, de classes sociais. Esse recurso conceitual 

possibilitará entender como se formam as representações docentes e as razões 

que levaram professores ora à aproximação, ora ao afastamento das propostas 

de formações em serviço oferecidas pelas gestões estudadas. 
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Capítulo 2 

Breve histórico da educação/formação no Brasil - Da Colônia à 

República 

 

 

Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? 
Quem poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois 

traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais 
batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, 

compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos 
dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se 

ninguém mo perguntar, eu sei, se quiser explicar a quem me fizer a 
perguntar, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de 

contestação, que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro, e se 
agora não houvesse, não existiria o tempo presente. 

Santo Agostinho (1984, p. 218) 

 

 

Para o Mundo Ocidental, dito judaico-cristão, o Brasil passou a existir a 

partir de 1500, com a invasão portuguesa. Um território que, com o passar dos 

anos, tornou-se vasto. Nos primeiros decênios de colonização, as dificuldades 

enfrentadas pelos portugueses foram muitas. Não por outra razão, a monarquia 

portuguesa acabou se envolvendo com a ocupação do território brasileiro por 

meio da instituição de Governos Gerais. Em 1549, Tomé de Sousa chegou ao 

Brasil, trazendo os primeiros jesuítas com a missão de converter os gentios.  

Para alcançar esse objetivo, os jesuítas criaram escolas e instituíram 

colégios e seminários ao longo das diversas regiões do território. Durante o longo 

período de colonização, que vai de 1549 até 1808, ou seja, da criação e 

implementação do primeiro Governo Geral até a vinda da Família Real ao Brasil, 

a educação colonial pode ser estudada em etapas distintas, a saber: 

 

a primeira etapa corresponde ao chamado “período heroico” que, 
segundo Luiz Alves de Mattos (1958), abrange de 1549, quando 
chegaram os primeiros jesuítas, até a morte do padre Manuel da 
Nóbrega em 1570. Considero, entretanto, mais apropriado estender essa 
fase até o final do século XVI, quando ocorre a morte de Anchieta, em 
1597, e a promulgação do Ratio Studiorum, em 1599. 
A segunda etapa (1599-1759) é marcada pela organização e 
consolidação da educação jesuítica centrada no Ratio Studiorum

19
. 

                                                   
19

 A primeira e a segunda etapas desse texto estão sintetizadas no item 4 da introdução. 
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A terceira etapa (1759-1808) corresponde à fase pombalina, que 
inaugura o segundo período da história das ideias pedagógicas no Brasil 
(SAVIANI, 2007, p. 31). 

 

Antes da chegada dos portugueses e até seu estabelecimento nestas 

terras, é possível considerar que, em sociedades sem classes sociais, no caso as 

sociedades indígenas, a educação era espontânea. Não havia instituições 

específicas. Os interesses da coletividade, da comunidade, coincidiam com os 

fins da educação. Os colonizadores portugueses, então, entraram em choque 

com esse tipo de educação. A aculturação, no sentido de imposição de outros 

valores, outra cultura, aquela que veio de fora em detrimento daquela que já 

existia na Colônia, só se realizaria após intervenções na prática educativa local. 

Por isso, as ordens religiosas foram imprescindíveis. 

O monopólio da educação, nos dois primeiros séculos pós-invasão, ficou a 

cargo dos jesuítas. Outras ordens religiosas se fizeram presentes, porém a ordem 

jesuítica foi a única que recebeu apoio oficial, tanto externa quanto internamente. 

Isso explica porque os jesuítas agiram de forma mais orgânica e, segundo alguns 

estudiosos, construíram nosso primeiro sistema de ensino consolidado “sob a 

égide do Ratio Studiorum” (SAVIANI, 2007, p. 41). 

A partir da segunda metade do século XVI, com a redízima – imposto 

destinado à manutenção dos colégios jesuítas –, a missão jesuítica no Brasil 

viveu uma fase de prosperidade. Deu-se, então, partida na elaboração de um 

plano geral de estudos que ficou conhecido como Ratio Studiorum. Esse plano 

tinha um caráter universal – seria adotado por todos os jesuítas de qualquer parte 

do mundo – e elitista, destinado aos filhos dos colonos. Seria, portanto, o 

instrumento de formação de uma elite intelectual.  

Nesse plano, do Ratio Studiorum, foi criada a figura do prefeito de estudos, 

que tinha sua função regulada por 30 regras. Suas funções iam desde organizar, 

orientar estudos e dirigir as aulas, orientar os professores que dessem conta, a 

cada ano, de todo conteúdo programado, até “ouvir e observar os professores” e, 

se fosse o caso, chamar com cuidado e educação a atenção do professor e ter a 

obrigação de levar tudo ao conhecimento dos superiores. Era, pois, uma função 

idealmente supervisora. 
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O Ratio Studiorum foi um elemento fundamental para a existência da 

escola moderna. 

 

As ideias pedagógicas expressas no Ratio correspondem ao que passou 
a ser conhecido na modernidade como pedagogia tradicional. Essa 
concepção pedagógica caracteriza-se por uma visão essencialista de 
homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma 
essência universal e imutável. À educação cumpre moldar a existência 
particular e real de cada educando à essência universal e ideal que o 
define enquanto ser humano. Para a vertente religiosa, tendo sido o 
homem feito por Deus à sua imagem e semelhança, a essência humana 
é considerada, pois, criação divina. Em consequência, o homem deve 
empenhar-se em atingir a perfeição humana na vida natural para fazer 
merecer a dádiva da vida sobrenatural (SAVIANI, 2007, p. 58). 

 

Na Ratio Studiorum , a memorização era estimulada. Esse código além de 

dar as bases para o funcionamento de instituições de ensino com estruturas 

rígidas e severas, incentivava disputas verbais entre os alunos e, se fosse o caso, 

mesmo a punição física poderia ser aplicada. Em outras palavras, produziram 

certa cultura escolar.  

 

[...] o lema utilizado pelos jesuítas de que “a letra com sangue entra” 
pode ser caracterizado como uma das tradições da máxima de Nietzsche 
de que só aquilo que não cessa de causar dor fica na memória [...]. Ou 
seja, se a letra entrasse com sangue no corpo do aluno açoitado por ter 
tido algum comportamento considerado inadequado, haveria uma 
possibilidade maior de que os conteúdos de tal “aprendizado” fossem 
devidamente absorvidos e jamais esquecidos, pois penetrariam na carne 
e no espírito do alunado (COLE, 1950 apud ZUIN, 2012, p. 55-6). 

 

O Ratio Studorium definiu não apenas saberes, mas o que era ser 

professor. Forneceu as linhas gerais para um habitus professoral: ensino 

propedêutico, disciplinarização, com normas inclusive para a aplicação de provas 

escritas e, em casos extremos de desobediência, a expulsão era aceitável, como 

também castigos físicos que poderiam ser determinados pelos jesuítas mas 

nunca aplicados por eles. Essa atitude revela um comportamento ambíguo, 

segundo Zuin, no qual os “cléricos mestres” tentaram descolar os castigos físicos 

aplicados por terceiros das atividades consideradas pedagógicas aplicadas por 

eles. A primeira e a segunda etapas na educação colonial, ou seja, de 1549 até 

1759, vista na longa duração, era voltada inicialmente para a catequização de 

índios e negros, depois, se voltou para poucos, os filhos da elite colonial.  
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Tinha-se, então, um Estado exterior e anterior ao Brasil (CHAUÍ, 2000) – a 

Metrópole – via Monarquia Absoluta, no caso, portuguesa que se instalou para 

resolver as crises do mundo feudal – que não é objeto deste estudo – e assegurar 

privilégios à nobreza, assim como atender aos interesses da burguesia mercantil. 

Para atender a esses interesses, fomos transformados em uma colônia de 

exploração. Notadamente, a partir do final do século XVII e início do XVIII, com a 

mineração. Dessa forma, a acumulação primitiva de capital estaria garantida e, 

décadas mais tarde, o sistema econômico capitalista teria condições de dar um 

salto tecnológico, via Revolução Industrial, para continuar garantindo a 

reprodução do capital. Riquezas foram extraídas e corpos foram disciplinados – 

seja do branco, do índio ou do negro – à nova ordem social vigente. 

O Brasil, por ter sido uma colônia de exploração, mandava para o exterior 

produtos agrícolas e ouro – os ciclos econômicos. O ensino ministrado pelos 

jesuítas objetivava “formar uma cultura básica, livre e desinteressada, sem 

preocupações profissionais e igual, uniforme em toda sua extensão do território” 

(AZEVEDO, 1996, p. 521). A formação dos jesuítas não estava direcionada à 

função de ensino, mas à catequização. Por isso, a docência não era a ocupação 

primeira dos padres; na realidade, era uma atividade de segunda ordem, 

desenvolvida de forma não especializada. Isso implica entendermos que, durante 

o período de colonização do Brasil, não havia um sentido profissional para o ser 

professor. O Estado português não tinha preocupação alguma com a formação de 

professores. 

O sistema educacional dos jesuítas ajudou a fortalecer a organização 

social vigente à época, auxiliando na perpetuação de uma classe dominante. A 

vocação dos jesuítas era “outra certamente, não a educação popular primária 

profissional, mas a educação das classes dirigentes, aristocrática, com base no 

ensino de humanidades clássicas” (AZEVEDO, 1996, p. 520). O sistema 

educacional jesuítico foi responsável não só pela inculcação de um tipo de 

comportamento, fosse por parte do aluno, fosse do professor, mas também 

escolar.   
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2.1. A crise colonial, Pombal, a educação no Brasil e a formação de 

professores 

 

Dois séculos e meio de exploração econômica. Dois grandes ciclos 

econômicos – cana de açúcar e mineração –, e o capital acumulado não em 

Portugal, via mercantilismo, propiciaram mudanças radicais na Europa. No século 

XVII, com a Revolução Inglesa, a nobreza foi cooptada e assimilada ao mundo 

burguês. Portugal, pioneiro na expansão ultramarina, estava atrelado aos 

interesses ingleses. A assinatura do Tratado de Methuen – também conhecido 

como tratado de vinhos e tecidos – levou os lusitanos a uma relação comercial 

absurdamente desfavorável para com a Inglaterra, contexto que propiciou as 

reformas realizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo, também conhecido 

como Marquês de Pombal. 

 

o ideário pedagógico traduzido nas reformas pombalinas visava 
modernizar Portugal, colocá-lo no nível do Século das Luzes, como ficou 
conhecido o século XVIII. Isso significava sintonizá-lo com o 
desenvolvimento da sociedade burguesa centrada no modo de produção 
capitalista, tendo como referência os países mais avançados, em 
especial a Inglaterra. Por isso, às medidas de remodelação da instrução 
pública com a criação das aulas régias de primeiras letras, à 
racionalização das aulas de gramática latina, grego, retórica e filosofia e 
à modernização da Universidade de Coimbra pela introdução dos 
estudos das ciências empíricas acrescentou-se a criação da Aula do 
Comércio e do Colégio dos Nobres (SAVIANI, 2007, p. 103). 

 

Tais reformas não provocaram nenhuma mudança estrutural em Portugal20. 

Pombal caiu em desgraça com a morte de Dom José I. Dona Maria I, sua filha, 

assumiu o trono e, em 1781, Sebastião José de Carvalho e Melo foi condenado 

ao desterro, vindo a falecer em 1782. No curto reinado de Dona Maria I, 

instaurou-se uma reação intencional que ficou conhecida como Viradeira. Na 

verdade, pode-se dizer que ocorreu uma revanche provocada por pessoas hostis 

às ideias pombalinas. Em 1799, em razão da demência de sua mãe, Dom João 

assumiu o governo e o projeto ilustrado foi retomado. No Brasil, as propostas 

pombalinas enfrentaram muitas dificuldades para sua efetivação. 

                                                   
20

 Tratado de Methuen: assinado em 1703, inviabilizou a expansão do setor manufatureiro 
lusitano. 
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As dificuldades iam desde a falta de mestres até a falta de financiamento 

para as aulas régias – aulas isoladas que substituíam o curso secundário de 

Humanidades organizado pelos jesuítas. No entanto, as ideias laicas 

sobrepuseram-se ao predomínio das ideias religiosas, instituindo o privilégio do 

Estado em matéria de instrução. 

Essa breve história de longa duração foi marcada por inúmeros 

acontecimentos que, ao longo do tempo, mostrou a inter-relação, não só 

econômica, entre os vários continentes. Em 1509, por exemplo, os lusitanos 

estavam em Malaca; o Elogio da loucura, de Erasmo foi publicado; em 1514, os 

portugueses chegaram à China; em 1515, a Utopia, de Thomas Morus foi 

publicada; em 1517, Lutero publicou as 95 Teses; em 1519, Hernán Cortés estava 

no México e Fernão de Magalhães, na Guanabara; em 1521, Lutero foi 

excomungado; em 1529, Pizarro conquistou o Império Inca; em 1531, Henrique 

VIII proclamou-se chefe da Igreja Anglicana; no Brasil, tivemos a chegada da 

expedição de Martim Afonso de Sousa; em 1683, foi descoberto ouro nas Gerais; 

em 1703, o Tratado de Methuen foi assinado entre Inglaterra e Portugal; em 1722, 

o Cravo temperado, de J.S. Bach foi produzido; em 1738-1739, houve agitações 

operárias na Inglaterra; em 1748, O espírito das leis, de Montesquieu foi lançado; 

em 1751, tivemos o início da publicação da Enciclopédia na França; em 1754, foi 

publicado o Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os 

homens, de Rousseau; em 1755, jesuítas foram expulsos do Paraguai; em 1759, 

jesuítas foram expulsos do Brasil; em 1765, decretou-se a Lei do Selo nas 

colônias inglesas; em 1770, ocorreu o Massacre de Boston; em 1776, foi feita a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos21; em 1789, ocorreu a 

Revolução Francesa. 

É possível observar, nesses fatos históricos, entre muitos outros, o 

movimento de um sistema econômico europeu para outros continentes, a 

publicação de livros que dariam sustentação à nova ordem burguesa, às rupturas 

religiosas e com a ordem vigente, às crises coloniais. Nesse amplo contexto, de 

ordem econômica, cultural e social, o Brasil foi inserido a partir do início da 

colonização portuguesa nestas terras. O século XVIII foi um século marcado por 

                                                   
21

 Quadro cronológico – 1381/1777, encontrado no volume 1 Colônia, Brasil História Texto e 
Consulta. Editora Brasiliense, 1982. 
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radicalismos, transformações brutais na vida das pessoas, tanto individuais 

quanto coletivamente. Esse século foi marcado pelo Iluminismo, pelo embate 

entre fé e ciência. Fim do artesão, início do trabalho assalariado, fim da 

escravidão, crescimento das cidades, nascimento das fábricas, divulgação ampla 

das ideias liberais, independência das colônias, poder político e econômico em 

mãos de uma nova classe social: a burguesia. 

O Brasil não passou incólume a tudo isso. A crise na relação Metrópole-

Colônia iniciou com uma tentativa de separação – não do Brasil, e sim das Minas 

Gerais e Rio de Janeiro – de Portugal, mas acabou sendo sufocada. Porém, ao 

longo do século XIX, um conceito precisou ser construído, inventado, para 

acompanhar os ventos que sopravam da Europa: a construção cultural da ideia de 

nação. Reis católicos, ordens religiosas dos Franciscanos e dos Jesuítas que não 

só acreditavam na história profética milenarista de Fiori22, mas se viam como as 

ordens profetizadas – dos pregadores ativos e dos contemplativos – que 

sustentaram a ideia de paraíso reencontrado, acabaram permitindo a invenção da 

“terra abençoada por Deus”. Para tanto, cartas de navegantes que por aqui 

passaram ao longo dos séculos XV e XVI, serviram para tal finalidade.  

 

Cartas e diários de bordo impressionam porque descrevem o mundo 
descoberto como novo e outro, mas o sentido desses termos é diverso 
do que esperaríamos. De fato, ele não é novo porque jamais visto nem é 
outro porque inteiramente diverso da Europa. Ele é novo porque é o 
retorno à perfeição da origem, à primavera do mundo, ou à “novação do 
mundo”, oposta à velhice outonal ou à decadência do Velho Mundo. E é 
outro porque é originário, anterior à queda do homem. Donde a 
descrição da gente nova como inocente e simples, pronta para ser 
evangelizada. 
Essa “visão do paraíso, o topos do Oriente como jardim do Éden, essa 
Insulla de Brazil ou Isola de Brasil, são constitutivos da produção da 
imagem mítica fundadora do Brasil e é ela que reencontraremos na obra 
de Rocha Pita, que afirma explicitamente ser aqui o Paraíso Terrestre 
descoberto, no livro do conde Afonso Celso, nas poesias nativistas 
românticas, na letra do Hino Nacional, na explicação escolar da bandeira 
brasileira e nas poesias cívicas escolares, como as de Olavo Bilac. 
Compreendemos agora o sentido mítico do auriverde pendão nacional. 

                                                   
22

 “Com Fiori, o tempo é a ordem de manifestação sucessiva e progressiva da Trindade, mas a 
temporalidade sagrada é escandida por três estados que não correspondem exatamente aos da 
sequência eclesiástica oficial: o tempo do Pai é o tempo da Lei (o Antigo Testamento, o tempo do 
Filho é o tempo da Graça (os Evangelhos) e o tempo do Espírito Santo é o tempo da Ciência ou 
da plenitude do saber (o Evangelho Eterno). A Semana Cósmica mantém as sete eras ou os sete 
dias, mas entre o sexto e o sétimo dia, o Anticristo será aprisionado por um representante do 
Cristo, e essa prisão permitirá o estabelecimento  de um Reino de Mil Anos de paz e felicidade, ao 
término dos quais o Cristo libertará o Anticristo, o combaterá e o vencerá para todo o sempre. Virá, 
então, a sétima era, o Juízo Final, e o oitavo dia será o Jubileu eterno” (CHAUÍ, 2000, p. 74). 
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De fato, sabemos que, desde a Revolução Francesa, as bandeiras 
revolucionárias tendem a ser tricolores e são insígnias das lutas políticas 
por liberdade, igualdade e fraternidade. A bandeira brasileira é 
quadricolor e não exprime o político, não narra a história do país. É um 
símbolo da Natureza. É o Brasil jardim, o Brasil-paraíso (CHAUÍ, 2000, p. 
62, grifos meus).  

 

Dessa forma, a sociedade brasileira estava fora do mundo da história. 

Estava na Natureza-paraíso e não em um estado de natureza (todos contra todos, 

fazendo surgir a vida social), conforme descrito por Hobbes. Por isso, segundo os 

teólogos da Contra-Reforma da Universidade de Coimbra, a sociedade era 

partícipe de uma ordem social construída por Deus. O Todo-Poderoso é o 

legislador supremo, portanto, há uma ordem jurídica natural criada por Ele. As 

hierarquias sociais, os sofrimentos advindos estão justificados. O mito fundador é 

o de uma sociedade autoritária. 

Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, as escolas no Brasil foram criadas, 

tendo como sustentáculo o Ratio Studiorum – cujo objetivo era formar uma elite 

colonial e aculturar negros e índios, ao mesmo tempo em que reproduzia as 

relações sociais. Elas foram marcadas, como se pode ver, por relações 

autoritárias. A instrução nelas dada estava sob a responsabilidade dos jesuítas – 

formados antes de qualquer coisa e acima de tudo, para atuar como 

catequizadores e não educadores. Nossos primeiros professores entendiam a 

docência como um fazer de segunda ordem, ou seja, a docência não era vista 

como profissão. O mito fundador da nação brasileira é um mito que estrutura uma 

sociedade autoritária, uma cultura escolar. 

 

 

2.2. A educação no Brasil pós-independência, o século XIX e a formação 

inicial de educadores 

 

Com a independência proclamada, urgia a organização de um Estado à 

nova nação, assim como a promulgação de uma Constituição. A Assembleia 

Nacional Constituinte e Legislativa foi convocada em 3 de junho de 1823. No 

discurso de abertura dos trabalhos, D. Pedro apontou a necessidade de “uma 

legislação especial sobre instrução pública” (SAVIANI, 2006, p. 11), na qual 

afirmava ser indispensável a construção de um sistema de escolas públicas, com 
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um plano comum “a ser implantado em todo o território do novo Estado” ( idem, p. 

12). 

Não se deve esquecer que, desde 1808, o Brasil viveu uma situação 

atípica com a vinda da Família Real. Deixou de ser Colônia e passou, 

administrativamente, a ser considerado Reino Unido a Portugal. Na prática, isso 

significava que toda e qualquer decisão, fosse de ordem política ou econômica, 

passou a ser tomada em terras tropicais. Vivia-se uma situação de quase 

independência no cotidiano, cuja consequência primeira foi, poucos anos antes da 

Independência do Brasil, dar atenção para alguma formação de profissionais para 

as instituições primárias. 

 

A primeira forma de preparação de professores deu-se nas primeiras 
escolas de ensino mútuo instaladas a partir de 1820 no Brasil, pois havia 
a preocupação não somente de ensinar as primeiras letras como 
também de preparar docentes, instruindo-os no domínio do método. 
Algumas decisões posteriores indicam que o objetivo era instruir pessoas 
acerca do método Lancaster (CASTRO, 2006, p. 5).  

 

Para um país que “nascia”, era imprescindível instruir e civilizar o povo. 

Para tanto, era mister a aquisição da leitura, da escrita, das contas e, como 

condicionante para a construção de uma nova e melhor sociedade, a frequência à 

escola. Por isso, 

 

[...] ao longo de todo o século XIX, apelos como elevar a situação moral 
dos brasileiros apresentaram-se como fator importante de elaboração da 
nova condição de cidadãos de direitos e deveres. Logo nos anos iniciais 
do Brasil independente houve grande ênfase na negação do regime 
absolutista e no uso, por parte das elites, de associações do tipo 
ignorância e dependência política (despotismo/“escravidão colonial”) e 
principalmente entre instrução e liberdade/civilização (VEIGA, 2008, p. 
504-5). 

 

Prioridades à parte, o fato concreto foi que, somente em 15 de outubro de 

1827, a Câmara dos Deputados produziu um projeto destinado à escola 

elementar. Criaram-se as “escolas de primeiras letras”. Esse projeto, em seus 

artigos 4º e 15º prescrevia, respectivamente, que o ensino deveria ser mútuo e as 

punições seguiriam o método de Lancaster.  

Para Werebe (1997, p. 369), a escolha do método de Lancaster revela que, 
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só mesmo o descaso com que o ensino primário era tratado e a falta de 
visão na busca de soluções para os problemas educacionais permitem 
entender a adoção, por tanto tempo, do método lancasteriano, nas 
escolas primárias brasileiras. Esse método, também chamado de ensino 
mútuo, proposto por Lancaster, na Inglaterra, em voga neste país por 
volta de 1824, consistia no preparo de um grupo de alunos – os mais 
inteligentes – que, por sua vez, deveriam transmitir os conhecimentos 
adquiridos a seus colegas. Assim, um professor de uma classe de 
quarenta alunos, de bom nível intelectual, deveria assegurar o ensino de 
quarenta classes de quarenta alunos, por meio de alunos-mestres. Este 
método foi logo abandonado pelas escolas europeias mercê de sua 
ineficácia. No entanto, foi amplamente difundido no Brasil, durante 
quinze anos, a despeito dos péssimos resultados obtidos. 

 

No plano pedagógico, a valorização estava na memorização e não na 

fluência verbal. A conversa era considerada um ato de indisciplina. O que se 

valorizava na adoção do método mútuo era a quantidade, ou seja, a possibilidade 

de instrução de muitas pessoas simultaneamente e, o que é muito relevante, a um 

custo pequeno. 

A formação de professores para esse tipo de ensino deveria 

 

[...] envolver a orientação de suas atividades escolares, principalmente 
dos seus deveres: vigilância e administração. A vigilância se estende aos 
mínimos detalhes no cuidado na aplicação correta dos procedimentos do 
método mútuo. O papel do professor na classe se reduz à inspeção. A 
vigilância também se exerce sobre os monitores, que ele encoraja e 
anima, ou suspende se eles cometem uma injustiça, quanto aos alunos, 
observa atentamente cada classe. Assim, o papel do professor, durante 
os exercícios, é ajudar uma classe ou outra, de escutar e julgar, de 
aprovar e ratificar. Ele somente sai do seu lugar quando ocorre uma 
mudança de trabalhos. A atividade de administração é a vigilância escrita 
e numérica, ou seja, o professor deve registrar todas as ocorrências 
escolares em um grande livro da escola: a inscrição, a frequência e a 
contabilidade (BASTOS, 2005, p. 44, grifos do autor). 

 

Por essa razão, é possível afirmar que: 

 

[...] as primeiras escolas normais brasileiras não dispunham de um 
modelo curricular voltado para a formação dos professores, 
característica que reflete uma visão geral na época, de que o magistério 
não constituía uma profissão, e sim uma vocação que exigia, 
basicamente, dedicação, qualidades morais e aptidão política 
(despotismo/“escravidão colonial”) e principalmente entre instrução e 
liberdade/civilização (VEIGA, 2008, p. 504-5). 

 

A formação de professores estava centrada a um modelo de transmissão, 

memorização de conteúdos. A organização da sala de aula era mais importante 

que o entendimento do processo de aquisição de conhecimentos. Com a 
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implantação gradativa do método mútuo, a partir dos anos de 1820, o Estado, por 

meio de ordem ministerial “exige que cada província do Império enviasse 

soldados, que seguiria as lições desta escola a fim de aprender o método para, 

em seguida, propagá-lo na província de origem” (BASTOS, 2005, p. 40). 

Durante 17 anos foi permitido o recrutamento de militares para o quadro de 

professores. Somente com a Decisão número 166 do Império, de 12/05/1837, 

tornou-se incompatível “as funções de militar e de professor público” (ibidem, p. 

41). Fica assim evidenciado, e que nos será tão caro, a estreita relação entre 

disciplina e ordem exigida pelo método. 

Com a Revolução Industrial a pleno vapor, nos países centrais, passou a 

existir uma preocupação com a formação de cidadãos adaptados a essa nova 

realidade. A instrução elementar foi difundida entre a massa trabalhadora. De 

forma racional e com baixo custo, os saberes – indispensáveis ao momento 

histórico vivido – e o saber-fazer foram transmitidos em larga escala às classes 

populares. Por essas razões, a educação tornou-se um imperativo e seu propósito 

foi “ensinar a obedecer” (BAUMAN, 2010, p. 107). 

No Brasil recém-independente, escravocrata, agrário exportador, as 

condições de funcionamento das escolas de primeiras letras foram vividas de 

maneira precária seja na formação de professores, uma vez que não 

dispúnhamos de um modelo curricular voltado para a formação para a docência – 

o que aponta, ainda, para a ideia de sacerdócio e não de profissão –, seja na 

questão salarial, na construção de escolas, na utilização de materiais adequados. 

 

Na prática, não tivemos uma escola que comportasse mais de cem 
alunos, além de um número reduzido de professores realmente com 
domínio do método e com material necessário para seu 
desenvolvimento. Entretanto, as práticas e exercícios escolares 
preconizados foram apropriados de tal modo que, em alguma medida, 
ainda hoje se fazem presentes (BASTOS, 2005, p. 49). 

 

Diante de tantas críticas sobre a formação inicial, em Minas Gerais, por 

exemplo, após a reabertura da Escola Normal de Ouro Preto, em 1847, todos os 

professores que seriam habilitados nessa instituição deveriam aprender com base 

na combinação dos métodos lancasteriano e simultâneo, o método misto. Por 

isso,  

 



69 
 

[...] em meados século [XIX], era fato comum profissionais primários 
mineiros, mesmo os já atuantes, serem mandados à capital da província 
para fazerem um curso intensivo na Escola Normal, a fim de se 
prepararem para a utilização do método misto, num curso de habilitação 
nunca inferior a dois meses. Após o treinamento, o professor era 
examinado e só depois recebia o diploma que o habilitava para o 
magistério (RICCIOPPO FILHO, 2010, p. 64). 

 

O ato adicional de 1834 descentralizou o ensino, transferindo para os 

governos das Províncias a responsabilidade pela educação popular. A pedagogia 

esteve ausente das escolas normais que foram criadas no ano seguinte. Por 

esses motivos, é possível afirmar que somente em 1859 a pedagogia foi inserida 

no currículo da Escola Normal de Niterói. Durante a primeira metade do século 

XIX, a instrução pública caminhou lentamente, analisando relatórios de ministros 

do Império, dos presidentes de Províncias, de inspetores de instrução pública. 

 

As críticas principais recaíam sobre a insuficiência quantitativa, falta de 
preparo (a tentativa de resolver esse problema com a criação de escolas 
normais ainda não surtira efeito e vinha sendo objeto de críticas 
constantes), parca remuneração e pouca dedicação dos professores; a 
ineficácia do método lancasteriano atribuída, sobretudo, à falta de 
instalações físicas adequadas à prática do ensino mútuo, e a ausência 
de fiscalização por parte das autoridades do ensino, o que tornaria 
frequente nos relatórios a demanda pela implantação de um serviço de 
inspeção das escolas (SAVIANI, 2006, p. 18). 

 

Reformas foram implementadas, mas nenhuma foi cumprida integralmente. 

A Reforma Couto Ferraz (1854-1867), por exemplo, tinha uma concepção 

centralizadora, com “amplo papel atribuído ao inspetor geral ao qual se encontram 

hierarquicamente subordinados os delegados de distrito” (idem, p. 20), por outro 

lado ela incorporava “a noção iluminista do derramamento das luzes por todos os 

habitantes do país” (ibidem).  

O desdobramento dessa premissa foi a obrigatoriedade de frequência às 

escolas para meninos maiores de 7 anos, pelo menos, de primeiro grau. No 

entanto, essa obrigatoriedade não era universal. Somente os habitantes livres 

receberiam as luzes do conhecimento científico. Os trabalhadores braçais cativos 

estavam excluídos de forma explícita. 

A Reforma Couto Ferraz tentou acabar com as Escolas Normais, pois 

acreditava serem custosas e ineficientes, uma vez que não formavam, segundo 



70 
 

seu olhar, com qualidade, nem em quantidade suficiente. Criou, então, a figura do 

professor adjunto. A intenção com essa medida era combater 

 

o insucesso das primeiras escolas normais e os parcos resultados por 
elas produzidos granjearam-lhes tal desprestígio que alguns presidentes 
de Província e inspetor de Instrução chegaram a rejeitá-las como 
instrumento para qualificação de pessoal docente, indicando como mais 
econômico e mais aconselhável o sistema de inspiração austríaca e 
holandesa dos “professores adjuntos”. Tal sistema consistia em 
empregar aprendizes como auxiliares de professores em exercício, de 
modo a prepará-los para o desempenho da profissão docente, de 
maneira estritamente prática, sem qualquer base teórica. Introduzidas na 
Província do Rio de Janeiro pelo Regulamento de 14/12/1849, em vista 
do fechamento da escola normal que ali existira, os professores adjuntos 
foram posteriormente adotados na Corte, pelo decreto 1331-A. de 
17/02/1854, baixado pelo Ministro Couto Ferraz, e a seguir instituídos em 
outras províncias, onde persistiram, por muito tempo, mesmo após a 
instalação das escolas normais (TANURI, 2000, p. 5). 

 

A baixa qualidade de formação inicial docente na quase totalidade das 

escolas normais levou-as a ter um grande desprestígio, tanto com os presidentes 

de Províncias quanto entre os inspetores de Instrução – que, muitas vezes 

rejeitavam-nas “como instrumento de qualificação de pessoal docente para 

compor os quadros públicos” (RICCIOPPO FILHO, 2010, p. 64). Por esses 

motivos, optou-se pela adoção do sistema de professores adjuntos. 

A ideia foi contratar por concurso geral, destinados aos discípulos, maiores 

de 12 anos de todas as escolas públicas, docentes auxiliares. Os aprovados 

entrariam em uma lista na qual o Governo nomearia, por escolha, para as 

escolas, os adjuntos. Depois da escolha, ficariam como adidos. Seriam ajudantes 

e deveriam se aperfeiçoar nas matérias e práticas de ensino. Durante três anos, 

fariam exames, e os aprovados permaneceriam como adjuntos. Ao final do 

terceiro ano de avaliação, permaneceriam como adidos, podendo o Governo 

escolher entre os maiores de idade aqueles que substituiriam os professores 

impedidos, por qualquer razão, de ministrar aulas. O entendimento era de um 

ensino estritamente vinculado à prática, no qual, ao atuar com o professor público 

em atividade como auxiliar, buscava-se formar novos professores. 

Ao longo dos anos 40 do século XIX, já era possível perceber uma 

preocupação com a insuficiência da formação inicial. A formação passa, então, a 

ser entendida como uma preocupação de Estado, diante de seu projeto de nação, 

das províncias, tanto que professores leigos, ou não, foram obrigados a passar 
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por treinamento para tentar resultados melhores na escolarização de negros livres 

e brancos pobres. 

Após a segunda metade do século XIX, a presença feminina cresceu de 

forma acentuada. Diante da reduzida remuneração e falta de perspectivas 

profissionais, a feminização das Escolas Normais foi uma solução para a 

escassez de mão de obra. Esse movimento silencioso de ocupação feminina, no 

processo de formação inicial, foi ambivalente. Se, por um lado, representou o 

ingresso feminino no mundo do trabalho, rompendo, dessa forma, com a reclusão 

doméstica, “abrindo as portas” para o imponderável em termos sociais, por outro, 

o magistério apresentou-se como um prolongamento da tradicional e “natural” 

atividade educadora que as mulheres exerciam em seus lares com a prole. Dessa 

forma, tornou-se mais aceitável para o mundo masculino essa movimentação 

feminina da casa para a “rua”. É óbvio que alguns cuidados foram tomados para 

não abalar as estruturas sociais, no que dizia respeito à formação inicial para as 

mulheres: 

 

[...] a existência de um currículo diferenciado para as moças (que se 
prolongou, ainda, por muitas décadas), e que incluía o aprendizado de 
prendas domésticas, deixava transparecer o caráter eminentemente 
conservador das estruturas escolares. Ao mesmo tempo em que formava 
a professora, a escola normal formava também a dona de casa, a mãe 
de família, pronta para assumir o seu papel subalterno dentro da 
sociedade patriarcal. 
Mesmo que algumas mulheres, ao atingir o status de mestra, 
estivessem, aparentemente, abalando a ordem estabelecida, essas 
mesmas, ao assumir sua função nas escolas primárias, estariam, através 
de um currículo ideologicamente determinado, transmitindo, para as 
novas gerações de mulheres, os velhos preconceitos culturais e 
propagando a dominação masculina (RICCIOPPO FILHO, 2010, p. 66). 

 

Com relação à formação específica para a docência, até meados do século 

XIX, era inexistente. Fora substituída 

 

[...] pelo atestado de moralidade e conhecimento do que se deveria 
ensinar, avaliados pelos concursos de nomeação. Para além disso, 
pode-se, também identificar a aprendizagem da prática do ofício, que era 
realizada no sistema de professores adjuntos, ou seja, os futuros 
mestres aprendiam a lecionar acompanhando um profissional durante as 
aulas. Não havia, portanto, um currículo específico, ou seja, um corpo de 
saberes socialmente aceito como próprio para capacitar para o trabalho 
de ensinar (VICENTINI e LUGLI, 2007, p. 27). 
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As escolas normais, até meados do século XIX, não se concretizaram 

efetivamente: elas não passaram de “um movimento no plano das ideias, de um 

ensaio no sentido de ampliar e delimitar os conhecimentos educacionais do que 

realmente de uma política de Estado” (VICENTINI e LUGLI, 2007, p. 34). A 

procura pelos cursos de formação também era pequena. Isso pode ser explicado 

devido ao desprestígio de um tipo de trabalho, à baixa remuneração e ao custo 

bem menor pelo sistema de professor adjunto. 

Foi na segunda metade do século XIX que a preocupação com a questão 

educacional foi retomada. Críticas quanto à forma como se organizava o ensino 

ganharam evidência. O fracasso do método Lancaster foi apontado, e, 

 

em 1859 a escola Normal de Niterói foi recriada e estabeleceu-se um 
currículo que deveria ser desenvolvido por professores especialistas que 
se encarregavam de cátedras específicas. A partir desse momento, 
passou a haver um debate relativo às vantagens da introdução de 
disciplinas científicas no currículo, tais como química, botânica, física, 
zoologia e higiene, uma vez que a influência positivista no pensamento 
sobre educação já se fazia sentir. A organização curricular previa 
“cadeiras” (disciplinas) separadas a serem lecionadas por especialistas. 
Posteriormente, essas disciplinas são separadas por ano, de modo que 
os alunos deviam seguir um percurso de aprendizagem determinado, o 
que foi progressivamente impondo-se, por todo o país, a partir de 
meados do século XIX (VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 35). 

 

Esse modelo de formação inicial se contrapôs radicalmente ao modelo 

experienciado na primeira metade do século XIX. Nesse período, começou a ser 

abandonada a ideia de um professor único lecionando todas as matérias. Foi, 

então, estabelecido um tempo de duração para cada disciplina e definido o 

momento em que o estudante estaria apto para prestar o exame para lecionar. 

Esse cotidiano não seria mais determinado pelo professor. A organização seriada 

começou a ser referência para a formação dos professores públicos, bem como 

para sua profissionalização durante a primeira República.  

É possível perceber o “nascimento” de um corpo específico de 

conhecimentos, que são delimitados e legitimados para o ser professor. Esse 

“jogo” dentro de espaços específicos permitiu a construção de novas relações de 

poder, de circulação de conhecimentos, de construção de subjetividades 

professorais. 
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A entrada no século XX ocorreu com profundas mudanças curriculares que 

objetivavam a formação de outro tipo de professor, um mais adequado às 

necessidades republicanas. No entanto, os problemas de formação persistiram: 

distanciamento entre teoria e prática, falta de interesse pela profissão, 

dificuldades com a aprendizagem e com a questão disciplinar (dos alunos). 

 

 

2.3. A República: São Paulo, a educação e a formação inicial de professores 

 

Com o advento da República, o olhar ficou mais específico. Por serem foco 

desta pesquisa, São Paulo e a educação pública serão o alvo da explanação a 

seguir. 

Diante das novas demandas do sistema capitalista, deixamos o século XIX 

proclamando a República, acabando com a escravidão e “abrindo as fronteiras” 

para a mão de obra estrangeira. Para que se compreenda a relevância dos 

paulistas no cenário político, econômico e educacional, é necessário perceber 

que, politicamente, 

 

o papel de São Paulo na política federal de 1889 a 1937 foi único em 
razão das opções que se apresentaram aos estadistas paulistas. 
Conquanto São Paulo não pudesse dominar sozinho o governo federal, 
podia geralmente agir de acordo com Minas Gerais para controlar o 
Executivo federal e, através dele, todo o governo central. Se São Paulo 
perdia para alguma combinação de outros poderes, podia ainda 
perseguir os próprios objetivos em virtude das suas imensas rendas 
estaduais e do seu poder de empréstimo (LOVE, 1997, p. 53). 

 

Do ponto de vista econômico, São Paulo já 

 

[...] ocupava uma posição de comando durante a República Velha (1889-
1930) e, por ocasião do primeiro censo econômico em 1920, respondia 
por mais de dois sétimos da produção agrícola e industrial do Brasil, isto 
é, mais que o dobro da produção da unidade que vinha em segundo 
lugar, Minas Gerais 
[...] 
A situação de São Paulo no mercado de exportação era excepcional. A 
sua parte das exportações nacionais, por valor, ultrapassam 
sistematicamente a metade do total entre 1921 e 1940. Em meados da 
década de 1920, Santos, o principal porto do Estado, exportava três 
vezes a quantidade embarcada para o estrangeiro pelo Rio de Janeiro, o 
segundo porto em importância. De início, naturalmente, foram as 
exportações de café que deram a São Paulo a sua prosperidade. Em 
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1907, a metade do café do mundo era cultivada em São Paulo (e três 
quartas partes em todo o Brasil). Por volta de 1920, o Estado também 
era o primeiro do país em produção industrial. O fato de São Paulo 
passar a exportar para outros Estados brasileiros em 1931 – assim 
continuando dali por diante – foi uma indicação importante, conquanto 
indireta, do seu desenvolvimento industrial. Em 1939, a indústria 
suplantara a agricultura em São Paulo como fator de produção (LOVE, 
1997, p. 53-54). 

 

Do ponto de vista populacional, de forma similar à economia, a população 

expandia-se continuamente.  

 

Em 1890, ainda era a terceira entre os Estados, mas passou a Bahia por 
volta de 1900. Ultrapassou Minas Gerais na década de 1930, e tem sido 
o Estado mais populoso em todos os recenseamentos decenais desde 
1940, ocasião em que os seus habitantes montavam a 7.180.000. Até os 
anos 30 o maior ímpeto no crescimento demográfico se deveu à 
imigração estrangeira e, na República Velha, a metade dos imigrantes da 
nação se estabeleceu em São Paulo. Muitos permaneceram nas áreas 
urbanas, e se o Rio de Janeiro continuou a ser a metrópole nacional nos 
anos em tela, a cidade de São Paulo se expandia, confiante, rumo à 
preeminência. Entre 1890 e 1900, o crescimento da capital do Estado 
excedeu o do Rio de Janeiro em termos absolutos. Em 1920 ela já tinha 
mais de meio milhão de habitantes e, em 1940, mais de 1,3 milhões 
(LOVE, 1997, p. 55). 

 

Do ponto de vista da escolarização, o índice de alfabetização constituiu-se 

em uma característica significativa, : 

 

[...], visto que somente as pessoas alfabetizadas podiam votar. 
Infelizmente, porém, as cifras relativas ao alfabetismo não eram 
definidas uniformemente em todos os casos: de qualquer maneira, a taxa 
de alfabetismo de São Paulo estava abaixo da média nacional em 1890, 
mercê, em parte, da sua grande população escrava no fim do Império. 
Por volta de 1920, entretanto, apenas, o Rio Grande do Sul possuía uma 
proporção maior de alfabetizados, e os dois Estados mantiveram as suas 
respectivas posições no recenseamento de 1940, ambos com pouco 
mais de 50% de alfabetização entre a população com mais de cinco 
anos de idade (LOVE, 1997 p. 55). 

 

Educadores paulistas, nos primeiros anos da República, tematizaram a 

educação com a ideia de rompimento com o regime anterior. A dissociação com o 

Império era necessária porque visava à construção de representações, na qual a 

escolarização republicana a ser oferecida seria instauradora – essa invenção do 

papel da educação fora criada no Império – de uma nova era, uma vez que era 

dotada de um poder regenerador do tecido social.  
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A constituição do campo educacional paulista se inscreve no interior do 
projeto republicano, no qual a escola emerge como instrumento de 
progresso social e espaço de tratamento moral. A instrução elementar 
aparece como a ferramenta capaz de colocar o Brasil em sintonia com o 
progresso das sociedades civilizadas (SILVA, 1999, p. 126). 

 

Os ideais iluministas pautavam os republicanos. Havia a crença de que, por 

meio do uso da razão e a consequente eliminação das superstições, dos maus 

costumes, via ação educativa, o ser humano seria progressivamente 

aperfeiçoado. Essa foi a razão para o papel-chave da instrução pública. Por isso, 

 

o discurso proferido pelo Dr. Caetano de Campos, diretor da Escola 
Normal do Largo da República, aos profissionais de 1890 destacava o 
papel-chave da instrução popular para o novo regime e denunciava o 
descaso da Monarquia em relação à instrução pública. Recorrendo a 
metáforas iluministas, aponta o deslocamento promovido pelo regime 
republicano em relação ao foco de luz na vida nacional que passa do 
Imperador para o povo. Este, mergulhado nas trevas da ignorância, 
enfim se vê libertado pelas luzes da instrução que pode atualizar o Brasil 
no universo da Civilização Ocidental (SILVA, 1999, p. 127). 

 

Esse caminhar para a modernidade, para um futuro majestoso, implicava 

uma nova arquitetura tanto para as escolas quanto para as Escolas Normais. O 

progresso paulista e a grandeza econômica e política do Estado de São Paulo 

projetaram um espaço monumental para a formação de professores. Um novo 

projeto cultural começou a ser posto em prática – um projeto republicano de uma 

nova moral. Um ensino sistematizado, uniforme que só poderia ser colocado em 

prática com a intervenção estatal. A coesão social – agora republicana – seria 

construída por meio do patriotismo, no qual a figura do professor seria central. 

Sua postura exemplar e sua tenacidade em um ambiente arejado, adequado, 

propício aos estudos, seriam fundamentais para a concretização desse projeto 

político. Uma boa escola com um bom programa deveria desenvolver uma 

educação física, intelectual e moral. 

 

A educação moral proposta pela escola republicana visa à formação do 
caráter da criança modelado por uma idealização de cidadão. Um dos 
valores essenciais dessa proposta é o culto do trabalho, que, por meio 
da absorção “intuitiva” de noções de honestidade, de amor ao trabalho, 
de respeito às autoridades, pretende forjar o cidadão de virtudes e 
docilizado, moralmente adequado para contribuir com a regeneração 
social (SILVA, 1999, p. 131). 
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Uma escola, uma educação para uma nova adequação foi, sem dúvida, um 

projeto conservador. A cidade de São Paulo, graças ao fluxo migratório promovido 

pelo processo industrial, começou a viver um crescimento físico e demográfico 

desordenados. Uma multiplicidade de línguas e culturas, de desocupados, de 

trabalhadores casuais provocou a apreensão da elite paulistana (SILVA, 1999, p. 

132). Essa nova moral republicana, diante das questões sociais que se 

apresentaram, teve um caráter de disciplinamento, foi repressiva. 

Nesse período de transição entre o Império e o início da República, foi 

criada, na cidade de São Paulo, em 1902, uma Revista de Educação (RE) – “que 

se apresenta como um novo instrumento formativo” (SILVA, 1999, p. 135) –, cujos 

produtores eram, em sua maioria, oriundos da Escola Normal Caetano de 

Campos formados entre 1880 e 1890. Diante das questões sociais expostas 

anteriormente, a RE, partindo do pressuposto de que a escola é responsável pela 

regeneração social, apresentou um projeto pedagógico no qual o professor 

primário 

 

é imaginado como um reformador social, e, como tal, também necessita 
ser reformado. “A grande obra da regeneração nacional” tem como 
“tarefa mais delicada dentre todas: formar a alma dum educador”. Essa 
reforma dos professores pressupõe não só uma formação técnico-
intelectual mas, sobretudo, moral. 
Uma formação inicial dada pela Escola Normal, que, segundo esse 
grupo de educadores paulistas, deveria estar direcionada ao 
desenvolvimento de um ensino enciclopédico, marcado pela presença 
das ciências naturais e de um saber técnico centrado nos processos 
intuitivos do ensino e no exercício prático dos futuros professores: 
elementos constitutivos do ensino moderno, tidos como capazes de 
nortear o saber-fazer do futuro docente. No entanto, na imagem que 
procuram criar deste “novo” profissional, o papel do professor da escola 
elementar transcende a mera transmissão de conhecimentos, já que 
exige uma formação capaz de dotá-lo de um sentimento elevado de 
dignidade pessoal e moral, preparando-o assim para a nobre missão que 
a ordem republicana lhe atribui: “a de cultivar o espírito do povo, dando-
lhe a elevação moral e a formação do caracter, para que saiba querer”. 
Trata-se da “ortopedia da vontade”, disciplinar a vontade no sentido de 
desenvolver uma “vontade moral” com o propósito de contribuir com a 
construção de grandes causas, sendo a maioria delas colocar-se a 
serviço da Pátria (SILVA, 1999, p. 135). 

 

Foi uma proposta de formação inicial que escamoteou a dimensão política 

da própria profissão. A vida social, econômica foi naturalizada, afinal é 

fundamental saber querer dentro da ordem institucionalizada. Não existiu a ideia 

de uma formação para o questionamento. A subjetividade profissional proposta foi 
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conservadora. A profissão foi vista, entendida, experienciada como um 

sacerdócio. Na década de 1920, entretanto, a Escola Normal sofreu 

transformações profundas. Para Nagle (2009, p. 239), essas mudanças se 

justificavam porque a 

 

 “velha” escola normal já não atendia mais, com sua falta de conteúdo 
especial, às novas exigências propostas pela escolarização; as escolas 
normais existentes constituíam um curso de “humanidades” de segunda 
classe. Por isso, precisavam ser refundidas de alto a baixo, de modo a 
“corrigir a orientação literária e formalista do (seus) programa que, 
composto mais de ciências abstratas ou descritivas, orna o espírito mas 
não o forma”. A preocupação com a escola normal se inicia como 
resultado da simples expansão da escola primária, isto é, decorre do 
fenômeno do entusiasmo educacional.  

 

Essas reformas alteraram profundamente toda a estrutura curricular de 

formação inicial. Para uma nova sociedade, não bastava um novo homem. Para 

educar esse novo homem, foi preciso um novo professor, por isso 

 

[...] continuavam os esforços para dar-lhe [às Escolas Normais Paulistas] 
um currículo de natureza essencialmente profissional [...] [com um] certo 
desequilíbrio entre as matérias de formação geral e as matérias de 
formação técnica, desequilíbrio que favorece as disciplinas do primeiro 
tipo. Na verdade, o curso normal continuava a ser um curso que 
denunciava uma preocupação mais acentuada com as disciplinas de 
formação geral, embora, sob esse aspecto, não se deva esquecer que, 
agora, entre essas disciplinas estavam muitas das chamadas “ciências 
da natureza” (NAGLE, 2009, p. 241). 

 

A partir da década de 1950, as escolas normais entraram em lento 

processo de decadência. Bragança (2001) mostrou, por meio de um estudo sobre 

a formação na década de 1960, no qual revisitou a Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, quais eram as questões que afligiam a educação paulista e 

brasileira. 

 

Destaca-se a questão da dificuldade de articulação entre teoria e prática 
[...]. Os currículos enciclopédicos com excessivo elenco de disciplinas, 
apontam para uma ênfase na formação geral que não vem permeada por 
uma relação dialética com a prática educativa, com o contexto social e 
com as exigências da profissão. Registra-se o fenômeno da “evasão de 
professores” [...]. Naquele período histórico, as normalistas 
abandonavam os cursos pela falta de tempo, pelos encargos familiares, 
e 50% dos alunos e alunas cursavam sem ter interesse de dedicar-se à 
profissão. 
Havia procura dos cursos normais pela classe média e o ofício de 
professor representava status social [...] 
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[...] Questionados quanto às dificuldades da prática docente, os 
professores destacam os “problemas infantis” como dificuldades de 
aprendizagem, de comportamento e disciplina geral. Não há menção a 
questão da prática pedagógica ou de natureza cultural e social. 
[...] Como alternativa para a formação, registra-se a referência à extinção 
da nomeação de leigos e organização de instituições destinadas à 
formação do magistério, em regime intensivo, preparando professores 
para locais carentes. 
[...] Há uma certa tendência de culpabilização do professor quanto aos 
problemas do sistema educacional. Nesse sentido, a formação 
continuada vem como uma resposta linear à problemática da escola, 
panaceia que pode resolver todos os males (BRAGANÇA, 2001, p. 8). 

 

Deficiências na formação, aumento de outras oportunidades de trabalho 

para a mulher, além da ampliação de possibilidades de formação em nível 

superior (VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 48) levaram à reformulação, em 1971, do 

Ensino Normal, sendo então criada a Habilitação Específica para o Magistério 

(HEM). Durante os anos de chumbo da História do Brasil, foi promulgada a Lei n. 

5692, de 1971. Nesse momento,  

 

[...] o antigo ensino primário e o ginásio foram reunidos e passaram a 
constituir o ensino do primeiro grau de oito anos. Previu-se, ainda, a 
reorganização da segunda fase do ensino médio, ou colegial, de modo 
que todos os cursos oferecidos em nível de segundo grau fossem 
profissionalizantes. Isso implicou a eliminação do Ensino Normal 
Primário ou Complementar que ainda existia como alternativa para a 
formação de professores em muitos estados brasileiros e na equiparação 
da Escola Normal (que passou a se chamar Habilitação Específica para 
o Magistério), aos demais cursos de nível médio, em termos da sua 
estrutura de ensino (VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 48). 

 

Essa reforma educacional não alterou a precariedade da formação inicial 

do professor. O preparo para o magistério foi incorporado à sua estrutura de 

ensino de segundo grau e, dessa forma, os espaços para as disciplinas 

específicas foi diminuído consideravelmente. Conteúdos reduzidos e tratados de 

forma aligeirada, falta de conexão entre os conteúdos das disciplinas, professores 

formados que podiam trabalhar com as quatro séries – no entanto somente 

aqueles que se aprofundavam no ensino das duas primeiras séries conheciam as 

técnicas de alfabetização – foram alguns dos problemas apontados em estudos 

feitos a partir dos anos 1980 (idem). Esse é o quadro para que se possa entender 

por que, em 1982, o Ministério da Educação e Cultura propôs o projeto dos 

Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam).  
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Tal projeto visava a fortalecer as condições das escolas de formação de 
professores, para que estas tivessem condições de preparar 
adequadamente novos docentes em nível médio, que atuariam no ensino 
pré-escolar e nas séries iniciais. Nesse sentido, o curso oferecido nessas 
instituições possuía uma carga horária significativamente maior, uma vez 
que era feito em período integral e tinha duração de quatro anos. [...] o 
currículo da Habilitação ao Magistério foi reorganizado, de modo a obter 
um maior equilíbrio entre a parte comum e a diversificada, no que diz 
respeito às disciplinas específicas de formação, a proposta era que se 
realizasse um trabalho interdisciplinar e, especialmente, a disciplina 
Didática geral foi desdobrada em metodologias próprias para as diversas 
matérias das quatro primeiras séries (VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 51-
2). 

 

Em 1987, São Paulo aderiu ao projeto. Os professores candidatos a 

formadores submetiam-se a um processo seletivo. Apresentavam um projeto de 

trabalho e passavam por uma entrevista, ainda, com o diretor da instituição. Uma 

vez escolhido, esses professores formadores tinham horários específicos para 

planejamento e aperfeiçoamento e eram acompanhados por um coordenador 

pedagógico. 

Os Cefams eram espaços de formação, tanto para os professores oriundos 

do magistério quanto para aqueles vindos da rede pública. Esses centros 

possuíam acervo de recursos didáticos e biblioteca pedagógica. Os alunos 

interessados – quase todos vindos da escola pública – recebiam uma “Bolsa de 

Trabalho para o Magistério”, o que garantia o tempo integral para estudos, bem 

como a possibilidade de monitoria nas séries iniciais. 

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), vinha, desde o início dos anos 1980, desenvolvendo uma série de ações 

objetivando melhorar a qualidade da formação do professor das séries iniciais do 

primeiro grau. Com essas mudanças, 

 

[...] eliminou-se a compartimentação no interior do curso, organizando-o 
em um só bloco, com vistas à preparação do professor da pré-escola à 
4ª série do 1º grau; procurou-se resgatar a especificidade do curso, 
definindo-se seu início já a partir da 1ª série do 2º grau; recuperou-se a 
unidade de alguns componentes curriculares, antes fragmentado em 
função dos “aprofundamentos”; ampliou-se o conteúdo destinado à 
instrumentação pedagógica. Ademais, fixaram-se instruções minuciosas 
explicitando-se a necessidade de contextualizar o ensino, de articular o 
conteúdo das diversas disciplinas de tornar efetiva a prática de ensino 
(TANURI, 2000, p. 78). 
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Essas medidas já faziam parte dos Cefams quando São Paulo as aderiu 

em 1987. Estudos mostraram (GASPAR, 2006) que os egressos do Cefam tinham 

uma percepção clara da relevância da dimensão interpessoal para a 

aprendizagem, da importância tanto do trabalho coletivo, portanto interdisciplinar, 

quanto da construção coletiva do projeto pedagógico. O estudo mostrou ainda 

que havia valorização da relação entre teoria e prática, assim como a consciência 

da importância da formação continuada.  

Em 2001, a então Secretária Estadual de Educação, Rose Neubauer, 

determinou que os egressos daquele ano começassem cursando o 2º ano do 

Ensino Médio. Foi o começo do fim desse projeto. A última turma formou-se em 

dezembro de 2005.  

No Capítulo 3 será abordada, ainda que de forma sumária, a formação em 

nível superior para professores tanto primários quanto secundários, bem como as 

formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação desde sua origem 

até 2012.  
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Capítulo 3 

A formação em nível superior e as formações oferecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação na cidade de São Paulo  

(1956-2012) 

 
 
 

O capitalismo é o senhor do tempo. 
Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. 

O tempo é o tecido de nossa vida. 
Antônio Cândido (2009, p. 454) 

 

 

A especialização no ensino não só produziu o emprego em tempo integral, 

o processo de profissionalização dos docentes, o surgimento de conhecimentos 

específicos, como também delimitou e legitimou discursos. Produziu 

representações. 

 

A ideia de um curso superior na área da educação não é nova. Na 
reforma Leôncio de Carvalho, em 1879, e as reformas do ensino paulista 
de 1892 e de 1920, previa-se este nível de ensino; no entanto, sua 
finalidade não era a formação de professores. Sua primeira expressão, 
ainda que fora da Universidade, foram os Institutos de Educação, 
destinados a preparar diretores para atuarem nos Grupos Escolares, 
bem como inspetores de ensino, professores para o curso normal e 
proporcionar formação específica para o ensino especial e de artes 
(VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 53-4). 

 

Em 1934, o Estado de São Paulo criou a sua universidade, que veio a se 

juntar a institutos isolados, no âmbito particular, de ensino superior. Debates 

sobre o sentido e a forma mais adequada “para os estudos superiores na área da 

educação proporcionaram as bases para o estabelecimento do “padrão federal 

em 1939” (idem, p. 54). Getúlio Vargas e o Estado – autoritário – Novo 

disciplinaram a formação de professores para o secundário e o normal. Um 

currículo centrado em disciplinas pedagógicas era o modelo definido a ser 

adotado pelas unidades da federação. Durante os anos 1950 – período de 

crescimento industrial, de crescimento de centros urbanos –, ocorreram 

transformações significativas na formação de professores. Com o aumento do 

número de universidades públicas e faculdades particulares de filosofia, a 
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quantidade de cursos de Pedagogia cresceu. Nas décadas seguintes, 1960 e 

1970, severas críticas foram feitas sobre a condição dessa expansão – número 

excessivo de alunos, não qualificação do professor formador. Independentemente 

das análises críticas, foi durante os anos de 1950 e 1960 que a área da educação 

passou a ser vista, entendida, como um momento de formação que exigia um 

conhecimento específico e uma longa formação. 

Em um curto período, pós-1945, o Brasil viveu uma democracia.  Diante de 

reformas estruturais exigidas pela população, veio o golpe militar de 1964 e, com 

este, novas adequações no campo da educação. Por isso, 

 

na conjuntura histórica pós-64, as preocupações da literatura 
educacional, dos conteúdos curriculares e dos treinamentos dos 
professores deslocam-se principalmente para aspectos internos da 
escola, para os “meios” destinados a “modernizar” a prática docente, 
para a “operacionalização” dos objetivos – instrucionais e 
comportamentais –, para o “planejamento e coordenação e o controle” 
das atividades, para os “métodos e técnicas” de avaliação, para a 
utilização de novas tecnologias de ensino, então referentes sobretudo a 
“recursos audiovisuais” (TANURI, 2000, p. 75). 

 

O discurso da eficiência, da racionalidade instrumental, objetivando a 

preparação para o trabalho, o desenvolvimento econômico do país marcou a 

visão tecnicista. Surgiram, na pedagogia, os especialistas, supervisores, por 

exemplo, aprofundando-se a divisão do trabalho pedagógico. Todos esses 

movimentos contribuíram para o aprofundamento de um modelo de escola: a 

escola reprodutora.  

Os professores do antigo ginásio e colegial, hoje 6º ano do ensino 

fundamental II e ensino médio, como descrito anteriormente, seguiam, para sua 

formação, o modelo curricular imposto pelo Governo Federal em 1939. Era uma 

formação homogênea, estruturada em três anos de estudos específicos e um ano 

para a obtenção da licenciatura. Crescimento econômico, expansão industrial, 

desmobilização sindical e fluxo de imigrantes do nordeste para o sul aumentaram 

a demanda para a escolarização das camadas populares. A Lei n. 5.692/71 

orientou a formação de professores do antigo ginásio e colegial em nível superior. 

Essa proposta, que perdurou de 1971 a 1995, de formação inicial docente – que 

ajudou a construir um tipo de representação profissional, inclusive dos 

entrevistados –, consistia em: 
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primeiramente, [...] o tempo de curso era importante devido à grande 
demanda por professores, o que fez com que os cursos fossem 
“encurtados” [...]  
Esta característica é relevante, principalmente, se levamos em 
consideração a complexa relação entre conteúdo e método nas relações 
de aprendizagem, e que, evidentemente, foi reduzida a fórmulas de 
ensinar que se pautavam por alguns princípios como: a) rigidez na 
disciplina, necessária em salas de aula [...]; b) dissociação do conteúdo e 
método, com a utilização das mesmas atividades para diferentes objetos 
de estudo, como o uso do questionário, cópias, prova-teste, etc.; c) 
conhecimento fragmentado e autômato [...]; d) o uso do método 
expositivo como principal metodologia em sala de aula, o que reforçava a 
necessidade de disciplina. 
Esta pedagogia para professores [...] se configurou nas universidades 
com um curso composto pelo bacharelado [...] e em complemento a este, 
a base educacional – licenciatura – destinada ao desenvolvimento das 
práticas e técnicas para ensinamentos dos conhecimentos científicos 
adquiridos pelo bacharel. 
Não à toa, o livro didático foi um importante suporte em sala de aula, 
visto que o conteúdo da área do conhecimento poderia estar ao alcance 
da mão, bastando apenas ao professor, saber ensiná-lo (GOULART, 
2013, p. 70-1). 

 

A licenciatura podia ser curta, três anos de duração – para lecionar nas 

quatro últimas séries do antigo ginásio – ou plena, quatro anos de duração  – para 

lecionar no antigo colegial, agora, ensino médio. Diante de tantas mudanças na 

formação inicial do professor, é possível perceber que,  

 

apesar de todas as iniciativas registradas nas duas últimas décadas, o 
esforço ainda se configurava bastante pequeno no sentido de investir de 
modo consistente e efetivo na qualidade da formação docente. O mais 
grave é que as falhas na política de formação se faziam acompanhar de 
ausência de ações governamentais adequadas e pertinentes à carreira e 
à remuneração do professor, o que acabava por se refletir na 
desvalorização social da profissão docente, com consequências 
drásticas para a qualidade do ensino em todos os níveis (TANURI, 2000, 
p. 70). 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96) deparou-se, no que diz 

respeito à formação de professores para os anos iniciais da escolaridade, com 

uma multiplicidade de instituições formadoras, com predominância das de nível 

médio. Foi dentro desse contexto que a nova LDB estabeleceu, em seu artigo 62, 

“a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação [...]”. (BRASIL, LDB, 1996).  
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O que vem ocorrendo desde então, precisamente a partir dos governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), é um choque entre as universidades 

públicas e as faculdades de educação e os Institutos Superiores de Educação 

(ISE). Apesar da importância dada à educação a partir de 1994 e a 

implementação de políticas em todos os níveis, ou seja, da educação infantil à 

educação superior, como também o aporte de investimentos estatais na área 

educacional, para que esta alavancasse o desenvolvimento nacional, constatou-

se que mais da metade dos professores da educação básica não tinha o ensino 

superior completo. 

A construção de um novo perfil de professor passou, então, a ser central. O 

que se quis definir por meio da aprovação da LDBEN foi um novo sentido para a 

sua profissionalização, “apresentada como estratégica para as intervenções na 

educação brasileira” (EVANGELISTA; SHIROMA, 2003, p. 29). De maneira 

disparatada, equivocada, a partir de dispositivos jurídico-normativos, a formação 

docente foi elevada ao nível superior – esse não é o disparate –, porém, de forma 

abreviada, via ISE, com preponderância da prática sobre a pesquisa. O caminho é 

o pragmatismo23 – esses são os equívocos.  Para agravar ainda mais a situação, 

vive-se um longo momento de desvalorização social do profissional da educação. 

Universidades reproduzindo a mesma lógica – educação como mercadoria – 

espalham-se pelo Brasil. O resultado final é uma formação inicial cada vez mais 

precária, e professores dominando sequer conteúdos mínimos para o exercício da 

profissão. 

Para que se possa fazer a historicização da formação inicial/e em serviço 

com as histórias de vida/(auto)biografia e perceber o sujeito, torna-se necessário 

problematizar a educação pública municipal e as experiências vividas com as 

formações oferecidas, para professores, pela Secretaria Municipal de Educação. 

Para tanto, essas questões serão novamente apontadas, de forma sintética, 

adiante.  

 

                                                   
23

“[...] o currículo volta-se às competências e habilidades que se tornaram, também, princípios 
orientadores da reforma da formação docente. Nesse campo a instrumentalização da ação 
professoral, o perfil delineado atribui novas tarefas e responsabilidades ao professor. Cabe a ele: 
comprometer-se com sua prática planejar suas ações; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
associar teoria e prática mediante capacitação em serviço sob suas próprias expensas”. 
(EVANGELISTA; SHIROMA, 2003, p. 30).  
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3.1. A educação pública municipal e as formações em serviço oferecidas 

pela SME (1956-2012) 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo, em 1935, começou sua ação na 

área educacional quando foi criado, 

 

por meio do Ato municipal nº 767 de 9 de janeiro de 1935, o Serviço 
Municipal de Jogos e Recreio subordinado diretamente ao gabinete do 
Prefeito. Cabia a este órgão organizar e instalar os Parques Infantis, 
orientar os serviços relativos à sua construção e aparelhamento, e o 
desenvolvimento à prática de jogos e diversões. Nesse mesmo ano, 
foram criados e começaram a funcionar os três primeiros Parques 
Infantis que desenvolviam atividades diversas com crianças de 3 a 12 
anos de idade: os Parques Infantis D. Pedro II, Ipiranga e Lapa (Cidade 
de São Paulo, s/d, p. 3). 

 

Nos anos seguintes, ocorreu uma lenta expansão dos parques infantis. Em 

1946, instalações mais modestas foram construídas em praças urbanas para 

atendimento de crianças com idades de 3 a 6 anos e 11 meses. Eram os recantos 

infantis. Em 1948, tanto parques quanto recantos infantis começaram a ser 

construídos em bairros mais afastados do centro de São Paulo. Iniciou-se, então, 

um processo de expansão, tanto que, “[...] entre 1955 e 1956, entraram em 

funcionamento nada menos do que 34 unidades educativas, com a finalidade de 

‘educar, assistir e recrear’”. (idem). 

Para que se compreendam as razões para a existência dos Parques 

Infantis, é preciso retomar o contexto histórico. Vivia-se no período conhecido 

como Era Vargas (1930-1945), época de transformações políticas, culturais e 

sociais. Os trabalhadores urbanos recebiam baixos salários e tinham poder de 

compra pequeno, cuja jornada diária para adultos era de oito horas, inclusive 

crianças, por vezes, menores de 12 anos. Foi durante o governo do Prefeito Fábio 

Prado, de forma pioneira, que esses parques foram criados. A justificativa para tal 

empreitada, em determinada localidade, ou situação de carência, era a 

necessidade de proteção infantil:  

 

[...] observa-se que os parques infantis deveriam ser construídos e 
instalados, preferencialmente, nos bairros operários, nas proximidades 
de escolas e casas de apartamentos. Era preocupação dos fundadores a 
criação de uma instituição de prevenção social, que tirasse as crianças 
da rua, afastando-as dos perigos morais e físicos e oferecendo-lhes um 
lugar de guarda e proteção (FONSECA, 1985, p. 136). 
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Com o apoio de Fernando de Azevedo, uma das referências do movimento 

da Escola Nova no Brasil, e de vários intelectuais, Paulo Duarte criou o projeto. 

Sob a direção de Mário de Andrade, no Departamento de Cultura e Recreação, os 

primeiros parques infantis foram instalados. O pressuposto era que, com essa 

iniciativa, a criança não iria adquirir costumes antissociais, estaria sendo tirada da 

vivência da rua. Esses espaços tinham o objetivo de educar, assistir e recrear. 

Para Nicanor de Miranda (apud FONSECA, 1985, p. 145), “um parque infantil é 

um educandário ao ar livre, cuja finalidade é trazer ao conhecimento da criança os 

elementos da vida física, moral e intelectual sob a forma exclusivamente 

recreativa”. 

Os professores que trabalhavam nesses locais eram formados “pela Escola 

Normal do Estado com curso de Educação Sanitária do Instituto de Higiene de 

São Paulo ou de Educação Física Infantil no Departamento de Educação Física 

do Estado ou Especialização Pré-Primária e o Instituto de Educação da USP” 

(Cidade de São Paulo, s/d, p. 4). A coesão social, necessidade apontada no início 

da República, foi construída também com a escolarização dos muito pequenos. O 

aprendizado do idioma nacional pelos filhos dos imigrantes – uma nova moral –, 

objetivando representações compatíveis com a nova ordem institucional, foi 

colocado em prática.  

Independentemente de projetos de construção da nação, sobretudo a partir 

dos anos 1950, a cidade de São Paulo viveu um rápido e desordenado 

crescimento urbano e populacional. “A verticalização da cidade de São Paulo 

ocorreu de forma rápida. Igualmente acelerada foi a transformação em todos os 

aspectos da paisagem urbana. Na década de 1950, São Paulo já se afirmava 

como uma potência industrial e econômica” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 196). 

Com o crescimento econômico vertiginoso, proporcionado pelos anos JK, 

com a chegada da indústria automobilística, a cidade se expandiu sem 

planejamento. Os serviços públicos já eram precários para os mais pobres. Os 

migrantes não tinham acesso aos mais básicos recursos urbanos. No que tange à 

educação pública, a falta de vagas era um problema a ser enfrentado. Por essa 

razão, 
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no sentido de corrigir o déficit de vagas na chamada “capital financeira” 
do país foi assinado em 1949 um convênio entre o Governo do Estado 
de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, que previa por parte do 
município a aplicação de 20% dos recursos arrecadados na oferta do 
ensino público. Desse montante cabia utilizar 72% para compra, 
construção, adaptação e conservação de prédios destinados ao ensino 
(FREITAS; BICCAS, 2009,  p. 196-7). 

 

Como o governo do Estado de São Paulo não conseguia dar escola para 

aproximadamente 110 mil crianças em idade para a antiga instrução primária, foi 

criado, em 4 de fevereiro de 1956, por meio do Decreto n. 3.069/56, pelo prefeito 

Juvenal Lino de Mattos e pelo secretário de Educação e Cultura João Batista 

Gonçalves Martins Acciolli, o Grupo Municipal de Ensino Primário do Jaçanã. No 

dia 7 de fevereiro do mesmo ano, com a assinatura do Decreto n. 3.070 criaram-

se as unidades de ensino Primário da Capital. Somente em setembro daquele 

ano, após a publicação dos decretos n. 3.185 e n. 3.18624, em 2 de agosto, sob a 

gestão de um novo prefeito, Wladimir de Toledo Piza, e um novo secretário de 

Educação e Cultura, Henrique Richetti, foi publicada uma portaria, em 24 de 

agosto, admitindo os primeiros 100 professores que assumiriam as 100 primeiras 

turmas do Ensino Municipal. Somente com a publicação do Decreto n. 3.221, em 

30 de agosto, criando as 100 primeiras escolas municipais, é que efetivamente 

começou o funcionamento da educação pública municipal de São Paulo (SÃO 

PAULO (Município). 1959 a 1977, p. 3-5). Um semestre após a criação da 

educação pública municipal,   

 

[...] foi implantado o SOP (Serviço de Orientação Pedagógica), com a 
incumbência de traçar as diretrizes pedagógicas, difundir métodos e 
técnicas de ensino, orientar quanto à organização e administração das 
escolas e avaliar os resultados da aprendizagem na Rede Municipal de 
Ensino (RME). Para isto, os quatorze orientadores pedagógicos que 
compunham o grupo ministravam cursos das disciplinas do currículo 
escolar para professores, cursos de organização e administração escolar 
para diretores e produziram instrumentos para a avaliação da 
aprendizagem e do rendimento escolar e para trabalho docente na 
escola. A data do primeiro registro encontrado sobre treinamento em 
serviço dos professores da Rede de Ensino da cidade de São Paulo 
coincide com o ano de início do SOP e consta do livro nº 1 de Registros 
e Certificados de Cursos, à página 1, denominado Relatório do I Curso 
Intensivo de Metodologia da Linguagem e do Cálculo (FORNAZARI, 
2009, p. 98-99).  

 

                                                   
24

 O Decreto n. 3.185/56 estabelecia a criação organizacional do ensino; o Decreto n. 3.186/56 
criava a figura do professor primário do Município em número de 100. 
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Em 1957, com a união das Escolas Isoladas e as que tinham até sete 

salas, passou-se a denominá-las Escolas Reunidas. As que tinham mais de oito 

salas foram denominadas Escolas Agrupadas. Galpões de madeira foram 

erguidos para receber crianças em idade escolar para o antigo primário. Em 3 de 

junho de 1959, entrou em vigor a Lei n. 5.607 que criava, no governo de Adhemar 

Pereira de Barros e do secretário de Educação e Cultura João Gomes Martins 

Filho, o Departamento do Ensino Primário. Estavam criados, também,  

 

[...] 1.600 cargos de Professor, 100 cargos de Diretor Escolar, 16 cargos 
de Inspetor de Escola, 8 Cargos de Orientador Pedagógico, 4 cargos de 
Chefe de Região Escolar, uma Divisão Administrativa, uma Divisão 
Pedagógica, além de um Conselho Técnico, para o Departamento de 
Ensino Primário (SÃO PAULO (Município), 1959 a 1977, p. 7, grifo meu). 

 

A educação pública municipal, a essa época, já atendia a, 

aproximadamente, 52 mil alunos. Na constituição do Departamento do Ensino 

Primário (SOUZA, 2005, p. 82), estava o Departamento Pedagógico (DP), que 

tinha como atribuição colocar o ensino municipal em nível elevado, tanto do ponto 

de vista da eficiência docente como da assistência aos educandos. Por isso,  

 

o Departamento Pedagógico estabeleceu classes-piloto de 
experimentação e demonstração. Transformadas, posteriormente, em 12 
escolas-piloto. A partir da orientação pelo DP nestas escolas, os 
professores da rede municipal de educação aplicavam técnicas de 
ensino aos alunos de outras escolas. Eram os chamados estágios de 
observação e treinamento (FORNAZARI, 2009, p. 99). 

 

Com a expansão do capitalismo industrial em São Paulo, famílias das 

camadas populares tenderam a colocar seus filhos na escola pública. A busca de 

um futuro melhor por meio de empregos mais qualificados que a maior 

escolarização proporcionaria obrigou o município a ofertar vagas. Essas crianças 

levaram para a escola outro tipo de capital cultural25 e enfrentaram dificuldades na 

                                                   
25

 A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese indispensável para dar 
conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes classes 
sociais, relacionando o “sucesso escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das 
diferentes classes e frações de classe poderiam obter no mercado escolar, à distribuição do 
capital cultural entre as classes e frações de classe. Este ponto de partida implica uma ruptura 
com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar 
como efeito das “aptidões” naturais, quanto às teorias do “capital humano”. 
O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma de 
bens culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a 
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escolarização. Esse contexto favoreceu a criação das formações oferecidas pela 

SME para os profissionais de ensino.  

No entanto, o viés, no sentido de desvio, tecnicista, implicando adequação 

social, estava na base dessa formação – visível ao longo dos anos 1970. Essas 

formações eram chamadas treinamento. Treinar é adestrar, exercitar (SOUZA, 

2005). Tal estreitamento ocorre porque treinamento está atrelado a tecnicismo e 

não à técnica (do grego téchne, que se traduz por “arte” ou “ciência”). O termo 

“técnica” pode ser empregado em outro contexto e ambiência, podendo, dessa 

forma, “compor-se em um conjunto com intencionalidade transformadora” (GATTI, 

2008). Na educação, podemos atrelar a repetição de atividades. É uma relação 

mecânica, aprende-se algo, repete-se na forma de exercícios (SOUZA, 2005). 

Uma vez apreendido e aprendido, transfere-se o treinamento para a ação, para a 

sala de aula. Essa concepção de formação traz, nas entrelinhas, um modelo de 

educação que, em sua essência, situa o conhecimento: 

 

acima e além das realidades sociais e relações das pessoas que o 
produzem e definem. [O conhecimento] é fixo e imutável, no sentido de 
que sua forma, estrutura e pressupostos normativos subjacentes 
parecem ser universalizados, para além do âmbito da continência 
histórica ou da análise crítica. Aparecendo sob as vestes da objetividade 
e da neutralidade, está enraizado na adulação precisa do fato ou dos 
fatos, que simplesmente têm que ser coletados, organizados, 
transmitidos e avaliados (GIROUX, 1986, pp. 233-4). 

 

Com isso, as relações ficam descontextualizadas; alunos e professores, 

restritos a comportamentos e reações padronizados. É uma prática passiva. Foi 

oferecido apenas um treinamento, para docentes e discentes, para a adequação 

ao status quo. O que se oferece, ainda, é a ideia de conhecimento anistórico, 

neutro, transmitido. Por isso, a realidade, dentro de um sistema econômico 

assimétrico, desumano, não é desvelada. É, sem dúvida, um modelo de educação 

para um tipo de cidadania que, no caso do Brasil, era condizente com o projeto 

republicano. Vale ressaltar que “esse modelo de educação para a cidadania 

termina por apoiar, através de sua metodologia e conteúdo, um comportamento 

                                                                                                                                                          
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim no estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se observa em 
relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de que é, supostamente, a garantia 
– propriedades inteiramente originais (BOURDIEU, 2003, p. 73,74).  
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que é adaptativo e condicionado, ao invés de ser ativo e crítico” (GIROUX, 1986, 

p. 234-5).  

O que se almeja é o acatamento. Tal qual em uma linha de produção, o 

professor nada controla. A ideia subjacente é dificultar a autoria. O professor é um 

mero executor de tarefas, não existe espaço para escuta. O professor (não só ele) 

não é visto, entendido como alguém que pode construir significados, 

pensamentos, que pode ser questionador, reflexivo (SOUZA, 2005). Giroux, 

reforçando o escrito, aponta os desdobramentos da racionalidade técnica, seu 

uso, dentro do espaço escolar: 

 

Um modelo pedagógico baseado na transmissão de dado corpo de 
informações, valores e crenças não pergunta se esses são justificados, 
pergunta sob quais condições eles podem ser mantidos. Espera-se, 
dentro desse contexto, que professores e alunos sejam consumidores 
passivos, ou transmissores de conhecimento, ao invés de negociadores 
do mundo nos quais trabalham e agem. Entranhadas nessas relações 
pedagógicas, está uma série de mensagens e normas que constituem 
um currículo oculto, que em seu corpo de conhecimentos e relações 
sociais não examinadas concretiza e legitima a impotência humana 
(GIROUX, 1986, p. 235). 

 

Dentro do espaço escolar e seus processos formativos, a dimensão política 

e histórica do conhecimento – e sua produção –, não foi percebida. A formação 

em serviço foi ao encontro da formação inicial. Em termos hegemônicos, nunca 

absolutos, os espaços formativos públicos municipais não foram espaços de 

escuta, de voz, de experiência. É o que será mostrado na sequência. 

Durante o governo do Brigadeiro José Vicente Faria Lima (08/04/1965-

07/04/1969) e do Secretário de Educação e Cultura Araripe Serpa, foi promulgada 

a Lei n. 7.037, em 13 de junho de 1967. Com essa lei, o número de professores 

aumentou para 3.200, e o de diretores, para 200. Em seu artigo 2º, extinguiu-se o 

Departamento do Ensino Municipal (DEM) e criou-se o Departamento de Ensino 

(EM), a quem competia: 

 

1º Planejar, orientar, superintender e dar execução às atividades 
pertinentes ao sistema escolar primário, em harmonia com a legislação 
em vigor e as diretrizes nacionais de educação; 
2º Adotadas [sic] as medidas que concorram para situar o Ensino 
Municipal em alto padrão, quer da eficiência docente, como de 
assistência aos educandos e integração no meio social a que segue; 
3º Estabelecer e manter intercâmbio com outros órgãos técnicos de 
ensino; 
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4º Realizar pesquisa e estudo relacionado com as necessidades 
educacionais do município (SÃO PAULO (Município), 1959 a 1977, p. 
30). 

 

Em 1968, pelo Decreto-lei n. 7. 546 de 8 de julho, foi criado o concurso de 

Ingresso ao Magistério Primário Municipal. Dessa forma, abriu-se uma via para a 

profissionalização da profissão. Nesse mesmo ano, foi criado o Instituto Municipal 

de Educação e Pesquisa (IMEP), por meio do Decreto n. 7.834 de 12 de 

dezembro de 1968. O IMEP era uma escola piloto integrada constituída por um 

[...] centro de estudos voltados para a implantação de cursos de 1ª a 8ª série e 

para o treinamento de professores e especialistas do Ensino Municipal, inclusive 

do Assistente Pedagógico (FORNAZARI, 2009, p. 101, grifo meu). 

Segundo Souza (2005, p. 84), essa experiência ofertada pela rede 

municipal, de certa forma, antecipou as reformas propostas pela Lei n. 5.692/71, 

que criou o ensino de primeiro grau de oito anos – antigo primário e ginasial. O 

IMEP não se diferenciou nem do Serviço de Orientação Pedagógica nem do 

Departamento Pedagógico. No governo do Prefeito Paulo Salim Maluf, indicado 

pelos militares (08/04/1969-07/04/1971) e dos Secretários da Educação Paulo 

Ernesto Tolle (09/04/1969-03/10/1969) e Paulo Zingg (23/10/1969-17/03/1971) foi 

publicada a Revista do Ensino Municipal. No Capítulo VI dessa revista, 

Treinamento de Professores, lê-se: 

 

Para a realização dêste plano precisamos contar com um corpo 
plenamente consciente dos objetivos propostos e devidamente 
preparado para levá-lo a bom têrmo. Isto é necessário a fim de que se 
promova a integração dos professôres ao espírito do plano pedagógico, 
possibilitando, desta forma, uma coordenação ampla e eficaz do 
trabalho. 
Justifica-se, pois, um treinamento especial dos professôres, a realizar-se 
através de uma fase preparatória e de outra, de complementação e 
revisão. 
A fase preparatória dará aos professôres uma formação teórica através 
do conhecimento da estrutura da escola, da análise exaustiva dos 
objetivos gerais e específicos propostos [...] Esta formação teórica 
realizar-se-á através de cursos e seminários ministrados por técnicos do 
I.M.E.P., ou por educadores convidados. Para complementar as 
atividades da fase preparatória, os professôres serão submetidos à 
experiências de dinâmica de grupo visando sua melhor qualificação para 
um trabalho de equipe, como é o que se pretende fazer nesta escola de 
oito anos. 
A fase de complementação objetivará a continuidade da formação do 
corpo docente. Durante o ano letivo oferecer-se-ão cursos de atualização 
e revisão de conceitos. Serão programadas conferências e cursos de 
curta duração, que também estarão a cargo da equipe de técnicos do 
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I.M.E.P. ou de educadores convidados e que se tenham distinguido no 
campo educativo. 
O treinamento será realizado em função desses objetivos, visando-se à 
formação de uma equipe perfeitamente integrada e consciente do que se 
pretende conseguir através da programação estabelecida (SÃO PAULO 
(Município), 1969-1971, 1970, p. 23-24, grifos meus no último parágrafo).  

 

Essa proposta de formação foi ao encontro da Lei n. 5.692/71, que 

possibilitava a formação técnica, esvaziada de qualquer dimensão política, 

marcada pela psicologia comportamental. Nas entrelinhas, o que se introjetou 

no(a) educador(a) foi uma dimensão burocrática completamente desarticulada da 

dimensão política da prática docente. Como obter “uma equipe perfeitamente 

integrada e consciente do que se pretende conseguir através da programação 

estabelecida?”  

Em 6 de janeiro de 1972, foi promulgada a Lei n. 7.693 criando, no lugar do 

Departamento Pedagógico (DP), a Divisão de Orientação Técnica (DOT). José 

Carlos de Figueiredo Ferraz (08/04/1971-21/08/1973) – com Paulo Nathanael 

Pereira de Souza como Secretário de Educação – regulamentou essa lei com o 

Decreto n. 10.076, de 31 de julho do mesmo ano. Seu artigo 3º determinava que 

competia à DOT, 

 

a) elaborar estudos referentes a planos didático-pedagógicos, currículos, 
programas, métodos e processos de ensino, tendo em vista as 
mudanças e transformações e o campo educacional, em função das 
necessidades sociais vigentes; 

b) promover, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e a 
atualização dos especialistas de educação e professores do ensino 
municipal; 

c) assessorar os diretores escolares na elaboração, na execução e na 
avaliação do planejamento didático-pedagógico de cada unidade; 
[...] 

g) exercer o controle sobre a ação didática. (Grifos meus) 

 

Em consonância com a Lei n. 5.692/71, foram criados, em 1972, os cargos 

de Assistentes Pedagógicos e Orientadores Educacionais. Foram, então, 

institucionalizados os especialistas do ensino no Brasil. Nesse mesmo ano, criou-

se o setor de supervisão escolar. Esse quadro reforçava, cada vez mais, uma 

hierarquização dos saberes e fazeres dentro do espaço escolar.  

 

O professor deveria executar ações pautadas na organização dos 
componentes do processo ensino-aprendizagem. Pode-se verificar que 
nesse período a ênfase dada pelo DP no planejamento escolar e de 
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ensino e na documentação do trabalho escolar fez com que houvesse 
um processo de sofisticação da elaboração e dos modelos de planos, 
definindo itens que fariam parte de sua composição tais como objetivos 
educacionais e instrucionais, conteúdos, estratégias de ensino, 
avaliação, ênfase no planejamento curricular como meio de garantir a 
eficácia e a eficiência. Acrescentando posteriormente recursos, 
materiais, objetivos operacionalizados e cronogramas (SOUZA, 2005, p. 
85). 

 

Os Assistentes Pedagógicos e os Orientadores Educacionais recebiam a 

formação dos órgãos responsáveis e estes desenvolviam os projetos de ação 

pedagógica nas escolas. Esse cenário foi propício para a fragmentação do 

trabalho pedagógico. As formações oferecidas para professores objetivavam uma 

instrumentalização técnica; logo, esse saber, esvaziado de sua dimensão política, 

era “neutro”. Bastava colocar em execução o que foi “treinado” na Divisão de 

Orientação Técnica para que ocorresse uma melhora nos índices. Caso isso não 

fosse verificado, caberia buscar os culpados fora da escola. Por exemplo, em 

relatório de 197526, da Secretaria Municipal de Educação, no Governo do Prefeito 

Miguel Colassuono e do Secretário Municipal de Educação Professor Hilário 

Torloni, das 273 escolas existentes – algumas buscando mais de um fator –, 

foram levantados os seguintes fatores negativos para o baixo rendimento escolar:  

 

Aspectos gerais Número de escolas 

Baixo nível sócio-econômico-cultural da família 109 
Subnutrição 75 
Falta de interesse ou de assistência dos pais 74 
Baixo nível intelectual – problemas psicológicos 58 
Imaturidade 37 
Aspectos pedagógicos  

Má distribuição entre as séries 32 
Programa de matemática muito extenso 26 
Fatores humano e material  

Falta de material didático em geral 66 
Alunos com faltas em excesso 48 
Professores não adaptados às séries em que lecionam 37 
Falta de sala ambiente 29 
Falta de assessoramento ao trabalho do professor 29 
Classes heterogêneas 28 
Falta de classes especiais 27 
Falta de pré-escola 25 
Fonte: Adaptado de SÃO PAULO (Município), 1975, p. 16-7. 

 

                                                   
26

 Em 1975, a rede municipal de ensino contava com 273 escolas de primeiro grau. Mais de 70% 
delas situavam-se em regiões periféricas. Mais de 270.000 alunos matriculados. Possuía mais de 
10.000 professores em atividade (5.547 efetivos, 3.180 substitutos e 1.745 contratados). 
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Em 31 de março de 1978, tendo Miguel Colassuono como Prefeito e Hilário 

Torloni como Secretário de Educação, foi publicado o Decreto n. 15.002, no qual 

estabelecia que a Secretaria Municipal de Educação (SME), em seu artigo 2º, 

seria constituída de uma Superintendência Municipal de Educação (Supeme) e de 

um Departamento de Planejamento, Orientação e Controle (Deplan), entre outros. 

O artigo 4º determinava que competia à Supeme “a supervisão geral das 

atividades desenvolvidas na rede escolar, assegurando a eficiência e 

uniformidade de atuação das Delegacias Regionais de Educação”.  

Pertinente salientar que 

 

as atividades de planejamento à época chegaram a um nível absurdo em 
que até mesmo o plano de aula era elaborado por órgãos técnicos para 
que o professor inexperiente não se perdesse e, ao mesmo tempo, para 
que [órgão central] tivesse controle das atividades desenvolvidas pelos 
professores (SOUZA, 2005, p. 91). 

 

Conforme artigo 6º desse mesmo Decreto, as Delegacias Regionais de 

Educação (DREMs) seriam o órgão responsável pela supervisão das escolas 

municipais localizadas em sua área, competindo-lhes 

 

a) exercer a supervisão escolar e a orientação educacional das unidades 
escolares, segundo as diretrizes traçadas pelos órgãos técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação; b) programar e controlar o 
funcionamento das escolas, segundo as diretrizes fixadas pela 
Superintendência Municipal de Educação (Supeme); dar apoio 
administrativo às unidades escolares localizadas em sua área.  

 

Cinco foram as DREMs criadas. Cada uma abrangia uma região da cidade 

(norte, sul, leste, sudeste e oeste), segundo o artigo 7º. O seu artigo 9º 

estabelecia que cabia ao Departamento de Planejamento, Orientação e Controle 

(Deplan): “a) planejar e orientar as atividades de educação a serem executadas 

na rede de escolas municipais; b) adotar medidas que concorram para situar o 

Ensino Municipal em alto padrão, quer da eficiência docente, quer de assistência 

aos educandos”. 

Nessa reestruturação, cabia às DREMs a responsabilidade do treinamento 

– supervisionado pela Supeme (SOUZA, 2005) – e da atualização dos 

educadores municipais. As diretrizes sempre eram dadas antes do início do ano 

letivo pelo Deplan. Importante observar que esse tipo de formação para 
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professores objetivava a possibilidade de realização de projetos elaborados pelos 

órgãos centrais. Às escolas cabia a mera execução. A compreensão da realidade 

de cada escola estava fora dos objetivos desses mesmos órgãos.   

Com mais de 450 mil alunos matriculados na rede municipal, foi criado, 

pela Portaria n. 477, em 15 de fevereiro de 1979, o Deplan 4 (DOT 1º e 2º graus) 

com a responsabilidade de supervisionar, coordenar, orientar e avaliar os 

“trabalhos de elaboração de currículos, programas, métodos e processos de 

ensino, de supervisão e orientação pedagógica, de orientação educacional, de 

educação ambiental, e de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal” 

(FORNAZARI, 2009, p. 103). 

Em julho de 1979, foi nomeado para prefeito da cidade de São Paulo, 

Reynaldo Emydio de Barros, tendo como Secretário Municipal de Educação Jair 

de Moraes Neves, permanecendo no poder até 14 de maio de 1982. Em Relatório 

anual da Secretaria Municipal de Educação, 1979, encontra-se, no item 3 do 

Programa de apoio técnico à Rede Municipal, o seguinte:  

 

A par da necessidade e do dever do Município de expandir a oferta de 
oportunidades educacionais, coloca-se como imperiosa e urgente, a 
adoção de medidas que propiciem a elevação dos índices de 
produtividade da Rede Municipal de Ensino. Tais medidas devem ser as 
mais abrangentes possíveis, visto que a rentabilidade do Sistema 
depende não apenas de melhores condições para o desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem, em seus aspectos didáticos e 
metodológicos, como também oferta de meios diversos que permitam a 
todos os profissionais envolvidos direta ou indiretamente nesse 
processo, o desenvolvimento de um trabalho mais satisfatório, em 
termos pessoais e profissionais. Sendo a escola uma agência 
educacional complexa e dinâmica, necessário provê-la de constante 
apoio e alimentação técnica, de modo a permitir-lhe cumprir com 
eficiência e eficácia seu papel social (SÃO PAULO (Município), 1979, p. 
28, grifos meus). 

 

Ao final da década de 1970, o caráter tecnicista, burocrático estava 

consolidado. Tanto que, por exemplo, manuais de serviço foram produzidos com 

a seguinte justificativa: 

 

A necessidade de se racionalizar e de se expedir diretrizes para o 
trabalho do pessoal técnico-administrativo, técnico-pedagógico e pessoal 
operacional em exercício nas Escolas da Rede Municipal, foi detectada 
pelo diagnóstico realizado por esta Secretaria [de Educação] e, mais do 
que isto, foi reiteradas vezes solicitada por esse mesmo pessoal. 
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Assim, este projeto, já em andamento, consiste na elaboração de 
Manuais de Serviço para os diferentes membros da Equipe Escolar, 
buscando a delimitação clara de cada função, a compatibilização entre 
atribuições e competências... para dar segurança ao pessoal em 
exercício na Rede para o melhor e mais racional desempenho de suas 
funções. 
No decorrer do 2º semestre de [19]79, foram elaborados os Manuais de 
Serviço para Assistente Pedagógico e Orientador Educacional, 
prevendo-se para 1980, a conclusão dos Manuais para Diretor de E.M., 
de EMEI, para Assistente de Atividades Artísticas e Secretário de Escola 
(SÃO PAULO (Município), 1979, p. 30). 

 

Nesse mesmo documento, há outro subtítulo: “Projeto Recursos Didáticos 

para as Escolas Municipais”. A finalidade estava em “buscar meios para a 

melhoria do padrão de qualidade dos materiais didáticos utilizados pelas unidades 

escolares e [...] oferecer alternativas para o aproveitamento mais racional dos 

recursos disponíveis” (Idem). Ao longo do 2º semestre de 1979, o Deplan realizou 

a coleta de informações sobre as necessidades das escolas com relação a 

materiais didáticos. Com essas informações, seu posterior estudo produziu uma 

ficha cadastral, que deveria ser preenchida pelas unidades escolares. Esse 

procedimento geraria outro modelo com indicações de materiais didáticos 

mínimos indispensáveis para um desenvolvimento adequado do processo ensino-

aprendizagem. 

Os projetos propostos eram inúmeros e abordavam desde temas, como 

“Projeto de Implantação do Banco de Meios Instrucionais” – o objetivo era o de 

“racionalizar o uso de equipamentos existentes, mediante a instalação de um 

sistema que permita fornecer por empréstimo, os recursos instrucionais 

facilitadores da aprendizagem [...], bem como divulgar e incentivar sua utilização 

correta” (Ibidem, p. 31) –, até alguns relacionados às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, como “Projeto de Atendimento de Alunos de 1ª série, 

com dificuldades de aprendizagem” – a intenção aqui é bastante clara, no 

entanto, chama a atenção as quatro últimas linhas do texto: “Será desenvolvido 

um modelo de avaliação e controle do Projeto, abrangendo alunos, professores, 

equipes escolares e demais técnicos envolvidos, cabendo ao DEPLAN revisão 

continua, ajustamentos e avaliação final” (Ibidem, p. 32).  

Havia ainda o “Projeto Estrutura e Organização do Plano Escolar”. Sua 

finalidade era a de “[...] assegurar ação integrada e visão conjunta dos problemas 

educacionais, [por essa razão], a Secretaria Municipal de Educação, projetou uma 
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forma padronizada de estrutura e organização do Plano Escolar que facilita não 

só o registro das principais decisões como o processo de compatibilização, 

acompanhamento, controle e avaliação de resultado” (ibidem, p. 33). 

Entre muitos outros projetos, como Projeto Estruturação do Plano Setorial 

de Supervisão, Projeto Estruturação do Plano Regional das DREMs, Projeto 

Estrutura e Organização dos Planos de Ação dos Órgãos Centrais, Projeto de 

Atualização do Pessoal do Ensino, Projeto de Aperfeiçoamento de Especialistas 

de Educação, Projeto de Aperfeiçoamento de Docentes de 1ª e 5ª séries, Projeto 

de Atualização Administrativa e Pedagógica para Profissionais da Educação, cabe 

ainda apontar o Projeto de Treinamento para o Planejamento Participativo.  

No item 3, entre outras finalidades, encontramos: “treinamento, nas EMs, 

das equipes escolares para a elaboração do plano de utilização adequada de 

todos os modelos, bem como para a elaboração de Projetos e Atividades, através 

da atuação (visitas) dos especialistas das DREMs” (ibidem, p. 36). Essa mesma 

proposta foi mantida nos governos de Antonio Salim Curiati – prefeito da cidade 

de São Paulo no período de 14 de maio de 1982 a 14 de março de 1983 – e de 

Francisco Altino Lima – no poder de 14 de março de 1983 a 10 de maio de 1983 –

, que tiveram como Secretário de Educação Municipal Jair de Moraes Nunes. 

Feito esse percurso, acredito ser possível apontar a consolidação de um 

tipo de racionalidade que despontava, nos anos 1970, com Paulo Salim Maluf 

como prefeito e Paulo Zingg como Secretário de Educação Municipal de São 

Paulo, e que se estruturou ao longo dessa mesma década. A instrumentalização 

técnica, o tecnicismo e a tentativa de superação dos problemas de aprendizagem 

focaram-se no processo, ou em ações supostamente inovadoras. Pensar os 

problemas educacionais – aprendizagem x repetência, qualidade x quantidade – 

estava desvinculado de questões políticas – de classe, de capital cultural, de 

violência simbólica, de educação bancária.  

Professores, pais, alunos não eram ouvidos. O cotidiano escolar estava 

“engessado”, burocratizado. Princípios, termos, lógica administrativa empresarial 

já circulavam no espaço escolar. A instrumentalização, supostamente neutra, foi 

apresentada na forma de dados que podiam ser quantificados. O pensamento 

matemático já era central. Não existiam espaços para especulações. Não existia a 

possibilidade/alternativa de reflexão, de “pensar o pensamento”. Nesse sentido, a 
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razão, seu uso, perdeu a possibilidade da dimensão emancipatória, de um tipo de 

autonomia. 

Portanto, ao longo dos anos 1970, e parte dos anos 1980 a rede municipal 

de ensino da cidade de São Paulo trabalhou com uma diretriz educacional e 

formativa que partia da racionalidade técnica. O pressuposto desse modelo 

 

[...] é que a prática profissional consiste na solução instrumental de 
problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico, 
previamente disponível, que procede da pesquisa científica. É 
instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que 
se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos ou resultados 
desejados (CONTRERAS, 2012, p. 101). 

 

A prática, dessa forma, fica subordinada ao conhecimento técnico, isto é, a 

relação é hierarquizada. O conhecimento técnico é produzido em outro ambiente, 

e o professor torna-se mero executor desse conhecimento, pois a ele é 

subordinado. No âmbito profissional, a ação, a prática é entendida, vivida “como 

se apenas se estabelecessem ações técnicas, à margem da decisão sobre as 

finalidades pretendidas, ou à margem dos contextos humanos e sociais nos quais 

tais práticas ocorrem, e de suas consequências sobre eles” (CONTRERAS, 2012, 

p. 104). O que se assume, o que o professor almeja, é tanto um ensino cujo 

currículo seja uma atividade direcionada para obtenção de “resultados ou 

produtos” (idem) preestabelecidos. As consequências cotidianas ficam 

dramáticas, o espaço escolar tende ao conservadorismo: 

 

Aqueles professores que entendem que seu trabalho consiste na 
aplicação de habilidades para alcançar determinadas aprendizagens 
tendem a resistir à analise de circunstâncias que ultrapassa a forma pela 
qual já compreendem seu trabalho. Não aceitarão, como parte de seu 
compromisso profissional, algo que ultrapasse os limites da ação 
educativa, já que é na limitação desse contexto que tem mais 
oportunidades para definir a situação de uma forma rigorosa e concreta. 
É também limitando o contexto que evitam enfrentar o conflito social 
sobre os fins do ensino e as consequências sociais da aprendizagem 
que se realiza em sala de aula (CONTRERAS, 2012, p. 111).  

 

O que norteou as formações em serviço da rede pública municipal de São 

Paulo, nos anos 1970 e parte dos anos 1980, foi a tentativa de construção de uma 

mentalidade profissional tecnocrática. Isso significou que formas burocráticas 

determinavam externamente a regulação do ensino. Procedimentos e metas eram 
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legitimados cientificamente. O “mundo” do professor estava reduzido à sala de 

aula e a seus problemas imediatos. Como consequência, a ação dos professores 

pode ter como características: 

 

[o] “presentismo” (concentração de esforços nos planos a curto prazo de 
suas próprias aulas, que é onde esperam conseguir algo), 
“conservadorismo” (evitam qualquer discussão, reflexão ou compromisso 
com mudanças que possam afetar o contexto do que fazem, ou debater 
alguma questão substancial sobre o que ensinam ou como fazem) e 
“individualismo” (rejeição a colaborar com os colegas e medo de 
julgamentos e críticas que possam advir em consequência) 
(CONTRERAS, 2012, p. 165). 

 

As formações em serviço, portanto, reforçaram a construção de um habitus 

professoral no qual se acredita que basta ter acesso a métodos de ensino, 

conteúdos preestabelecidos, elaborados por especialistas para dar conta dos 

problemas cotidianos, de aprendizagem, da escola. A visão do professor ficou 

limitada à sala de aula. É uma prática despolitizada. O professor se perceberá 

como um “expert infalível”27. A representação que viverá do conceito de 

autonomia será entendida como status, como não ingerência, porque ela, a 

autonomia, “oferece a segurança do inquestionável, a decisão unilateral e a 

imposição a partir da afirmação no domínio como expert e na autoridade de sua 

posição, de seu ponto de vista de técnico especialista” (CONTRERAS, 2012, p. 

112).  

A autonomia, nesse ponto de vista, é considerada como não intromissão, 

como qualidade profissional. Essas considerações são necessárias porque, de 

certa forma, explicam as razões para as resistências a uma gestão que propôs 

outro paradigma de educação, de formação. As duas gestões seguintes 

representaram, do ponto de vista formativo, uma transição. Era o período de 

transição democrática. A primeira gestão de Guiomar Namo de Melo (1983-1985) 

foi uma tentativa de algum rompimento com o modelo formativo experienciado até 

então. A segunda gestão de Paulo Zingg (1986-1988) procurou inviabilizar 

algumas propostas de democratização do espaço escolar, como por exemplo, o 

Conselho de escola. Com a abertura política, a educação e a formação em 

serviço de professores passaram a ser um campo em disputa. 

                                                   
27

 Em Contreras (2012, p. 111), usando Elliott, o “expert infalível é aquele tipo de professor que 
demonstra uma preocupação pelo rigor maior do que pela relevância”. 
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Dezoito anos após o Golpe Militar, ou seja, em 1982, ocorreram as 

primeiras eleições diretas para governadores. O Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) conseguiu eleger governadores em nove estados 

brasileiros, entre os quais São Paulo. Franco Montoro foi eleito e escolheu Mário 

Covas para assumir a prefeitura paulistana28.  

Para que se entenda essa nova situação política, porém, é preciso ter em 

mente que a própria legislação eleitoral aprovada em 1965 tinha se transformado 

em uma arapuca para os governantes ditatoriais. A cada nova eleição tornava-se 

mais plebiscitária – se era ou a favor ou contra o governo.  

Tentando minar a oposição, o poder estabelecido aprova no Congresso a 

nova Lei Orgânica dos Partidos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a 

Aliança Renovadora Nacional (Arena), o primeiro, oposição, o segundo, situação, 

foram extintos. Daqui para frente toda e qualquer organização partidária estava 

obrigada a agregar ao seu nome a palavra “Partido”. 

A Arena transformou-se no Partido Democrático e Social (PDS), o MBD, 

graças à esperteza de seus dirigentes, surgiu como o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMBD). Quanto mais o regime autoritário cedia, maiores 

eram as possibilidades de surgimento de novos partidos. 

Com o enfraquecimento político dos militares, a oposição até então unida 

começou a fragmentar-se. O Partido dos Trabalhadores (PT), cujo nascedouro 

estava associado a um sindicalismo urbano e rural que se contrapuseram a um 

sindicalismo atrelado aos interesses patronais, em setores “de esquerda” da 

Igreja Católica e em uma classe média profissional, nasceu como representante 

das enormes camadas de assalariados existentes. Seu programa tinha como 

objetivos a garantia de direitos mínimos e a transformação social, embora nunca 

tenha deixado claro que tipo de Socialismo almejava. O Partido Democrático 

Brasileiro (PDT) foi, então, fundado por Leonel Brizola quando, por decisão 

judicial, perdeu a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O Partido Popular 

(PP) reuniu adversários conservadores do governo militar. 

Mário Covas, no poder de 10.5.1983 a 31.12.1985 – que era, até então, um 

político cassado pelo golpe militar de 1964 –, escolheu, para a Secretaria 

                                                   
28

 Municípios considerados área de segurança nacional não podiam eleger seus Prefeitos. A 
cidade de São Paulo viveu essa situação: o prefeito deveria ser nomeado pelo governador eleito. 
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Municipal de Educação, Guiomar Namo de Melo. Doutora pela PUC-SP, 

professora universitária e pesquisadora, ela apresentou à Rede Municipal de 

Educação e à sociedade em geral o plano trienal para a educação. Nesse 

documento, além de apontar uma relação clientelista, onde 45% dos profissionais 

da educação não eram concursados, foi feita uma crítica devastadora à filosofia 

educacional que orientou a rede durante os anos de chumbo.  

 

Os princípios orientadores do trabalho educacional e pedagógico da 
Secretaria Municipal de Educação revelam uma visão não-crítica da 
educação, que prevalece em todo o ensino público brasileiro. As 
relações entre escolas e sociedade e o papel político da escola pública, 
especialmente aquela articulada com os interesses dos alunos das 
classes populares, não eram explicitadas e muito menos discutidas. 
Predominava a concepção liberal e vaga da escola para “formação 
integral do aluno”, sem considerações a respeito de quem era esse 
aluno, quais as características de seu contexto de desenvolvimento e 
quais as perspectivas que a escolarização poderia abrir para ele no 
futuro. Como toda a escola pública brasileira, as da rede municipal de 
São Paulo, no seu conjunto, realizavam uma função seletiva e 
excludente [...] (SÃO PAULO (Município), 1985, p. 40-41). 

 

Segundo esse mesmo documento, isso produziu o seguinte quadro de 

reprovação: 

 

 primeira série do primeiro grau (atual 1º ano): em torno de 40%  

 quinta série do primeiro grau, (atual 6º ano): em torno de 60%. 

 

Esse foi o motivo pelo qual o tecnicismo usado foi apontado como ineficaz.  

 

O processo ensino-aprendizagem comprometido por um currículo que 
não se ajusta à população atendida, transformando-se a avaliação em 
um processo formal e discriminatório, que atribui ao aluno e a seu 
ambiente a responsabilidade pelo seu fracasso escolar. Nesta 
perspectiva, os problemas intra-escolares são dissimulados, recorrendo-
se aos estereótipos e rótulos relativos à cultura e às condições de vida 
da clientela para explicar fatos que têm suas raízes, muitas vezes, dentro 
dos muros da escola, ou que são ai agravados (idem, p. 43). 

 

Para o enfrentamento dessa realidade, entre outras medidas, e olhando 

apenas na direção da formação para educadores, a SME proporcionou a 

“realização de 5 encontros semestrais, reunindo todos os educadores, incluindo o 

pessoal técnico das equipes de saúde (aproximadamente 20.000 profissionais em 
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cada encontro), visando ao envolvimento do conjunto de educadores na busca de 

alternativas para a democratização da rede municipal” (SÃO PAULO (Município), 

1985, p. 17); e promoveu “acordos de cooperação técnica com Universidades e 

Fundações (PUCSP, Funbec, Cetesb, Fundação Roberto Marinho) para melhoria 

de determinados aspectos do trabalho pedagógico” (idem, p. 18). 

No entanto, apesar da retórica pela busca da qualidade, pela 

democratização escolar, da crítica ao tecnicismo ineficaz durante o governo 

Covas, o que foi proposto não passou de uma mudança conservadora. Uma 

reforma proposta dentro de limites. Havia espaço para a participação popular, por 

meio do Conselho de Escola, porém, o que estava no coração da reforma era a 

preocupação com a aprendizagem de conteúdos básicos de caráter universal. Por 

isso, no Plano Trienal, o conteúdo do ensino “[...] deve merecer maior atenção, 

corrigindo o tecnicismo e o metodologismo que estão presentes no campo 

educacional” (SÃO PAULO (Município), 1985a, p. 69, grifo meu).  

A dimensão crítica para a transformação social não esteve presente em 

suas diretrizes. Do contrário, não haveria a afirmação de que caberia à escola 

cumprir “competentemente a função social a que se destina e que a passagem 

por ela resulte na aquisição de conhecimentos e habilidades significativas para a 

participação na sociedade” (SÃO PAULO (Município), 1985a, p. 67), ou ainda, de 

que a formação oferecida para os professores: “diretrizes que garantam qualidade 

no treinamento em serviço com especial atenção para o conteúdo das disciplinas 

e para a formação do alfabetizador” (idem, p. 67-8). 

Foi uma proposta de escolarização para adequação a um novo tempo. O 

que se objetivou foi somente a possibilidade de participação sob controle, uma 

cidadania passiva. E a ideia de transformação social? Sem formação crítica, essa 

perspectiva inexiste. Se inexistir para o aluno, melhor escrevendo, à clientela, 

também inexistirá para o professor. A formação para professores continuou, 

portanto, sendo vista como treinamento. A dimensão política dos conteúdos 

estava escamoteada.  

Com um mandato de 01/01/1986 a 31/12/1988, Jânio da Silva Quadros foi 

eleito prefeito da cidade de São Paulo. Pela primeira vez, a cidade mostrou 

claramente seu perfil conservador. No plano mais amplo, vivia-se o fim de um 

longo período de transição, iniciado em 1974. Sarney, com a morte de Tancredo 
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Neves, assumiu, de 1985 a 1989, a Presidência da República. Em novembro de 

1986, houve eleições para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC)29 e, em 1º 

de fevereiro de 1987, a ANC começou seus trabalhos:  

 

As atenções e as esperanças do país voltaram-se para a elaboração da 
nova Constituição. Havia um anseio de que ela não só fixasse os direitos 
dos cidadãos e as instituições básicas do país como resolvesse muitos 
problemas fora de seu alcance. Os trabalhos da Constituinte foram 
longos, tendo-se encerrado formalmente a 5 de outubro de 1988 quando 
foi promulgada a nova Constituição.  
[...] a Constituição de 1988 refletiu o avanço ocorrido no país 
especialmente na área da extensão de direitos sociais e políticos aos 
cidadãos em geral e às chamadas minorias. Entre outros avanços, 
reconheceu-se a existência de direitos e deveres coletivos. Além dos 
individuais (FAUSTO, 1995, p. 524-5). 

 

Nesse ínterim, em 1986, em alguns estados importantes, foram eleitos, em 

suas capitais, prefeitos com um perfil de oposição. Como mencionado, a cidade 

de São Paulo escolheu Jânio Quadros para prefeito, em vez de Fernando 

Henrique Cardoso. Ex-professor secundário e vereador, Jânio começou a atrair a 

atenção, quando, em 1953,  

 

[...] venceu as eleições para prefeito de São Paulo [...] Jânio Quadros 
baseou seu êxito em uma campanha populista – a do tostão contra o 
milhão –, associada à bandeira de luta contra a corrupção. Percebeu que 
este último tema teria grande rentabilidade política se [...] expressasse 
através de imagens eficazes. O símbolo da vassoura foi o melhor 
exemplo dessas imagens (FAUSTO, 1995, p. 414).  

 

Em seguida, fora eleito Governador de São Paulo. Em abril de 1959, 

lançou-se candidato à Presidência da República. Mais uma vez, 

 

Jânio corria em faixa própria, criticando a corrupção do governo e a 
desordem financeira. Sem ter um programa definido e desprezando os 
partidos políticos, atraía o povo com sua figura popularesca e 
ameaçadora que prometia castigo implacável aos beneficiários de 
negociatas e de qualquer tipo de corrupção [...] 
Desde os primeiros tempos da campanha, o favoritismo de Jânio se 
tornou evidente. Ele reunia as esperanças da elite antigetulista; do setor 
da classe média que esperava a chamada moralização dos costumes 

                                                   
29

 Em 1985, o então presidente da República, José Sarney deu início a uma série de debates para 
a convocação da Assembleia Nacional constituinte. Duas correntes confrontaram-se: uma 
desejava uma eleição exclusiva; a outra desejava transformar o Congresso Nacional em uma 
constituinte. Em 1986, apoiados pelo governo venceu a ideia, de caráter mais conservadora, de 
transformação do Congresso Nacional, a ser eleito nesse mesmo ano, em Assembleia 
constituinte. 
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políticos e se via atingida pela alta do custo de vida; assim como da 
grande maioria dos trabalhadores (FAUSTO, 1995, p. 436-7). 

 

Eleito presidente, Jânio começou a governar de forma inusitada. Proibiu o 

lança perfume, o uso de biquíni e as brigas de galo. Na política externa, sinalizou 

independência. Buscou outro caminho para o país em uma tentativa de se 

distanciar tanto do bloco capitalista como do comunista. Sua política financeira foi 

ortodoxa. Para enfrentar os problemas da dívida externa, do déficit do balanço de 

pagamentos, bem como do déficit orçamentário e da inflação, optou pelo corte 

dos gastos públicos e pela expansão monetária. Diminuiu os subsídios para a 

importação de trigo e petróleo, o que provocou um aumento brutal no preço do 

pão e dos combustíveis. Como governou sem base política de apoio, renunciou 

sete meses depois de ter assumido a presidência. Tal gesto provocou uma 

profunda crise política que culminou no golpe de 64. 

Esse foi o prefeito escolhido pela cidade de São Paulo para o período 

1986-1988. Político instável, escolheu Paulo Zingg que já fora, durante a ditadura 

militar, Secretário de Educação no governo de Paulo Salim Maluf. A gestão 

educacional, não só ela, contrastou com o governo anterior. Agora o perfil era 

autoritário. Tanto que “o rol de atos legislativos revel[ou] a tendência 

centralizadora que pautou a gestão da Secretaria Municipal de educação no 

período de 1986 a 1988” (MAIA et al., 1995, p. 138). 

Por essa razão, houve a tentativa de unir as Secretarias de Educação e do 

Bem Estar Social de forma injustificada. O Conselho Municipal da Educação foi 

criado – Lei n. 10.429, de 24 de fevereiro de 1988 – e arbitrou questões pouco 

significativas. Não implementou o Regimento Comum Escolar, produzido em 

1985. Esse instrumento era uma espécie de catalisador de propostas 

democráticas. Adotou o regimento anterior, de 1982 e não reconheceu o 

Conselho de Escola como órgão deliberativo, apesar de, no cenário nacional, 

mais amplo, os embates políticos se darem pela conquista de direitos, de 

liberdade. A cidade de São Paulo escolheu para prefeito um político 

ultraconservador, avesso ao diálogo. Por esses e outros motivos, é possível 

considerar que a truculência, o autoritarismo, foi uma das marcas desse governo.  
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Em geral, não aceitou o diálogo e algumas de suas antigas “marcas 
registradas” reapareceram como os “bilhetinhos” via Diário Oficial ou 
visitas surpresas a órgãos e equipamentos municipais. Para Jânio e seu 
secretariado, o princípio de hierarquia (traduzido como exercício de um 
autoritarismo exacerbado) mesmo sem proporcionar as condições 
materiais básicas, era aparentemente o elemento único e necessário 
para que houvesse o “atendimento” do cidadão paulistano pelo poder 
público municipal (CAMARGO, 1997, p. 26-7). 

 

A SME elaborou, então, outra proposta educacional, como a anterior, 

centrada nos conteúdos escolares; no entanto, com outra perspectiva, que era a 

“de se evitar a ‘sovietização’” (CAMARGO, 1997, p. 40). Essa foi a forma como 

adjetivava as propostas educacionais deixadas pela gestão que a precedeu. As 

propostas, aulas, vinham prontas e acabadas e foram aceitas e reconhecidas 

como melhores por parte dos educadores (CAMARGO, 1997, p. 40, nota de 

rodapé 15). O sistema, bem como a unidade escolar, recuperou “a política da 

‘saudável’ hierarquia” (ibidem). Dessa forma, a direção das unidades escolares 

voltou a ser gestada exclusivamente pelo diretor. No que diz respeito à qualidade 

de ensino,  

 

[...] a ação marcante da administração janista foi recolher a proposta 
curricular elaborada na administração anterior e propor uma nova 
programação da 1ª a 8ª séries. Além disso, censurou e recolheu 
materiais didáticos adquiridos (ou já existentes) para as salas de leitura e 
vistos como “subversivos”. Um deles foi a coleção “Retratos do Brasil” 
(CAMARGO, 1997, p. 41). 

 

O governo janista desconsiderou os aprovados em concurso do governo 

Covas, a partir da greve decretada, tanto para diretores quanto para professores e 

realizou novo concurso para ingresso nas mesmas carreiras. Diante de tantas 

medidas arbitrárias e do terror instaurado nas escolas municipais, uma greve foi 

deflagrada no Ensino Público Municipal. Para pôr fim ao movimento paradista e 

dar uma lição aos grevistas, o governo janista publicou no Diário Oficial do 

Município (DOM) as  

 

[...] punições aos grevistas na forma de suspensões e demissões [estas] 
apareciam diariamente. Foram mais de 12.000 punidos ou demitidos, ou 
impingindo de 30 a 90 dias de suspensão para os (as) diretores (as) que 
se recusaram a declarar os professores em greve (CAMARGO, 1997, p. 
42). 
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Os professores recebiam treinamento/reciclagem – somente se fosse 

constatada a real necessidade para o professor – em cursos optativos fora do 

horário de trabalho. Normalmente, eram cursos com duração de 20 horas, 

focados na metodologia e eram dados nas DREMs. 

Tempos de profunda crise econômica no Brasil e encerramento dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte com a elaboração de uma nova 

Constituição. Eram tempos de eleição. Na cidade de São Paulo escolheu-se Luiza 

Erundina (01/01/1989–31/12/1992) como prefeita, tendo como Secretário de 

Educação Paulo Réglus Neves Freire, que ficou no cargo até 28 de maio de 1991. 

Ao assumir a SME, Paulo Freire deparou-se com as seguintes dificuldades: 

 

O quadro inicial encontrado pela administração petista na rede municipal 
de ensino não destoava muito dos outros setores da administração 
pública, ou seja, a destruição dos equipamentos e serviços públicos, 
como uma opção política deliberada pela administração janista, 
provocando um alarmante déficit de materiais e equipamentos nos 
próprios municipais; uma precariedade criminosa dos prédios escolares; 
uma enorme dívida com fornecedores; um pessoal de carreira com muita 
desconfiança das intenções governamentais, pois havia sido vítima de 
intenso processo de perseguição política devido ao movimento grevista 
realizado em 1987. Em termos concretos havia um déficit de 35.758 
conjuntos de mesa/carteira para toda a RME com quatorze escolas 
novas sem uma carteira sequer, 60% dos prédios escolares estavam 
com problemas graves, necessitando de reformas na parte hidráulica, 
elétrica e telhados. As reformas nas escolas, iniciadas no governo 
anterior, estavam paradas por falta de pagamento às empreiteiras 
encarregadas dos serviços. Havia falta generalizada de merenda e de 
materiais de limpeza e secretaria. Era quase nula a existência de 
materiais didáticos nas escolas etc. (CAMARGO, 1997, p. 188). 

 

A política educacional, no governo Erundina, tinha como base quatro 

grandes prioridades: 1) ampliação do acesso e permanência dos setores 

populares; 2) democratização da Gestão; 3) nova qualidade de ensino; 4) 

movimento de alfabetização de jovens e adultos. 

Para enfrentar a questão da alfabetização de jovens e adultos30 – à época 

a Grande São Paulo tinha 1,5 milhão de jovens e adultos analfabetos e 2,5 

                                                   
30

 [...] há que considerar que os projetos derivados da modernidade podem ser considerados 
também projetos culturais. Isto pressupõe a valorização de propostas de educação e formação de 
cidadãos e cidadãs e o desenvolvimento de uma cultura nacional. Trata-se de projetos de 
autonomia pessoal e coletiva em que a educação e a cultura são consideradas como a autêntica 
riqueza de uma nação. Nesse sentido, como se refere a estudiosa da alfabetização Jenny Cook-
Gumpertz (1988), a criação da escola de massas é simultaneamente uma conquista e uma 
concessão. Apreensivos com o poder incontrolável que supunha a alfabetização das pessoas, as 
classes dirigentes consentiram na criação de uma escola de massas que controlasse os 
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milhões de jovens e adultos com menos de quatro anos de estudos (SÃO PAULO 

(Município), 1990, p. 21) – foi criado o Movimento de Alfabetização e pós-

alfabetização de Jovens e Adultos (Mova) que consistia em um “projeto que prevê 

a celebração de um convênio entre SME e Movimentos Populares que já 

desenvolvem ou que venham a desenvolver experiências de alfabetização e pós-

alfabetização” (idem). 

Para tanto, a SME se responsabilizou a cumprir três tarefas:  

 

[1] apoiar financeira e materialmente os grupos populares; 
[2] criar novos núcleos de alfabetização nas áreas onde os movimentos 
populares ainda não assumem esta tarefa; 
[3] garantir a orientação político-pedagógica e a formação permanente 
dos educares populares através de encontros sistematizados entre 
educadores dos movimentos populares e assessores pedagógicos da 
SME (idem, grifos meus). 

 

Para democratizar a gestão, as DREMs passaram a ser chamadas de 

Núcleos de Ação Educativa (NAEs); Supeme e Deplan fundiram-se e se 

transformaram em Coordenadorias dos Núcleos de Ação Educativa (Conae). A 

mudança de siglas justificou-se porque, principalmente, as DREMs eram vistas 

como fiscalizadores, e a SME passou a ser pautada por uma visão de autonomia. 

A preocupação desses órgãos deixou de ser meramente burocrática e passou a 

ser marcadamente pedagógica. Foram criadas para fazer valer a democratização 

da gestão várias instâncias colegiadas, conhecidas como colegiados, cuja 

composição assim se apresentava:  

a) Colegiado central, que reunia o próprio secretário de educação e 

também representantes de seu gabinete, da Coordenadoria dos 

Núcleos de Ação Educativa e da Diretoria de Orientação Técnica; 

b) Colegiado intermediário, composto por representantes dos NAEs, da 

DOT, da Conae e do Gabinete; 

c) Colegiado dos NAEs, que reunia os integrantes da equipe dos NAEs; 
                                                                                                                                                          
processos de alfabetização e que, portanto, controlasse os processos de construção e difusão do 
conhecimento, de forma desigual e em função das supostas necessidades dos diferentes grupos e 
classes sociais (cf. Cook-Gumpertz, 1988). Como acrescenta esta mesma autora, o controle da 
alfabetização transmitia, de alguma forma, quais são os conhecimentos que se poderia e deveria 
considerar válidos, e quais deveriam ser descartados. Crowther  (2006), falando de educação 
popular e dos movimentos sociais, diferencia entre conhecimento útil e conhecimento realmente 
útil. A educação e a alfabetização numa perspectiva libertadora, que constitua um avanço 
substantivo na condição de cidadão e cidadã, ajuda a construir o segundo tipo de conhecimento e 
a destruir a falácia do primeiro (AFONSO; RAMOS, 2007, p. 82). 
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d) Conselho de Escola, que era um colegiado de cada unidade escolar. 

Composto por representares dos pais, alunos e educadores31; e 

e) Colegiado de Regionais de Conselhos de Escola (Crece). Eram 

consideradas instâncias regionais, uma vez que existiam nos dez NAEs 

e era composto por, pelo menos, um representante de cada Conselho 

de Escola pertencente a cada NAE. Sua finalidade era “aperfeiçoar os 

canais de comunicação entre Administração – Escolas – Comunidade e 

vice-versa” (SÃO PAULO (Município), 1990, p. 10). 

Para democratizar o acesso e a permanência durante o ano de 1989, uma 

vez que o orçamento fora elaborado pela gestão anterior, priorizou-se a 

manutenção dos equipamentos, “a compra de materiais e o estabelecimento dos 

serviços nos próprios municipais em vez de se procurar uma ampliação da rede” 

(CAMARGO, 1997, p. 189). Nos primeiros 300 dias de governo, 24 mil carteiras 

foram entregues às escolas de primeiro grau, além de 2.000 mesinhas com 4 

cadeiras para o EMEI. Seis mil cadeiras foram consertadas, chegaram às escolas 

milhares de lâmpadas fluorescentes e incandescentes, como também materiais 

didáticos e esportivos, centenas de lousas, cilindros de gás. Dez escolas foram 

inauguradas e, das 50 escolas que começaram a ser reformadas, no início do 

governo, dez meses depois, 26 já estavam reformadas. Nos anos seguintes, o 

governo Erundina, podendo já produzir seus orçamentos, destinou recursos para 

a educação que possibilitou a aquisição, até o ano de 1991, de 

 

[...] 53.600 conjuntos de carteiras para EMPGs, acrescidas de mais de 
22.500 carteiras recuperadas pela Oficina da SME; 6.500 conjuntos de 
mesas com 4 cadeiras para EMEIs; 240 TVs e 240 vídeocassetes para 
EMPGs; 350 aparelhos de som para EMEIs; 700 projetores de slides e 
700 gravadores (um por escola); 450 microcomputadores e 66 
impressoras para as EMPGs; materiais didáticos variados (lápis, tesoura, 
guache, papéis de diferentes tipos, canetas, cadernos, cola, etc.) 
atendendo 40% dos alunos das EMPGs e 100% dos alunos de EMEIs. 
Deve-se acrescentar que o montante de verbas de 1º escalão em 1992 
(verbas para a escola realizar pequenas intervenções físicas) aumentou 
em 735% em termos reais em relação a 1988, equivalendo a uma média 
de US$ 6.000,00 por escola/ano. A aquisição de livros para a sala de 
leitura ultrapassou 600.000 no período (1989-1991), enquanto que a 
administração anterior (1986 – 1988) não atingiu 50.000 (SÃO PAULO, 
jan. 1992, apud CARVALHO, 1997, p. 189). 

                                                   
31

 Para que o Conselho de Escola funcionasse nos moldes desejados, foi preciso resgatar o 
Regimento Comum das Escolas Municipais elaborado na gestão Covas, aprovado no final de 1985 
pelo Conselho Estadual de Educação, e suspenso na gestão Jânio Quadros. 



109 
 

 

As ações até agora vistas foram desdobramentos de uma nova forma de se 

entender educação pública. O que inspirou essa gestão e produziu um modelo 

político-pedagógico radicalmente experienciado na história da educação pública 

municipal foi uma noção de escola pública popular32. Tendo esse novo paradigma 

como pano de fundo, Paulo Freire, em entrevista concedida à revista Leia, 

observou que, 

 

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 máximo de sua 
abrangência. É importante salientar também que uma política 
educacional crítica não pode entender mecanicamente a relação entre 
estes déficits – o da quantidade e o da qualidade – mas compreendê-los, 
dinamicamente, contraditoriamente.[...] 
Se não apenas construiremos mais salas de aula mas também as 
manteremos bem-cuidadas, zeladas, limpas, alegres, bonitas, cedo ou 
tarde a própria boniteza do espaço requer outra boniteza: a do ensino 
competente, a da alegria de aprender, a da imaginação criadora tendo 
liberdade de exercitar-se a da aventura de criar (FREIRE, 2000, p. 21-2). 

 

A SME era responsável, então, por 700 escolas entre Educação Infantil e 

Educação Fundamental, por quase 40 mil funcionários – Diretores, 

Coordenadores, Professores e Pessoal de Apoio – ou seja, um terço dos 

servidores públicos municipais. Diante desse novo paradigma, foi trazida para 

discussão a questão da politicidade da prática educativa.  

 

                                                   
32

 Em 1º de fevereiro de 1989, foi publicado no DOM um documento intitulado “Aos que fazem a 
Educação Conosco em São Paulo”. Nesse documento, estão definidos os eixos que sustentaram 
a proposta de uma educação pública popular: “A qualidade dessa escola deverá ser medida não 
apenas pela quantidade de conteúdos transmitidos e assimilados, mas igualmente pela 
solidariedade de classe que tiver construído [...]. Não devemos chamar o povo à escola para 
receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 
coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que 
leva em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-
se em sujeito de sua própria história. [...] A escola deve ser também um centro irradiador da 
cultura popular, à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la [...]. a marca 
que queremos imprimir coletivamente às escolas privilegiará a associação da educação formal 
com a educação não-formal. A escola não é o único espaço da veiculação do conhecimento. [...] 
consideramos também práticas educativas as diversas formas de articulação que visem contribuir 
para a formação do sujeito popular enquanto indivíduos críticos e conscientes de suas 
possibilidades de atuação no contexto social.” 
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A questão que se coloca é saber que política é essa, a favor de quê e de 
quem, contra o quê e contra quem se realiza. É por isso que podemos 
afirmar, sem medo de errar, que, se a política educacional de um partido 
progressista e sua prática educacional forem iguais às de um partido 
conservador um dos dois está radicalmente errado (FREIRE, 2000, p. 
28). 

 

Parece-me que essa ponderação serviu para distanciar esse governo do 

governo Covas. Como já visto, na gestão da educação de Guiomar Namo de 

Mello, apesar do mote da democratização do espaço escolar, o caminho 

escolhido era o dos conteúdos básicos de caráter universal para a adequação 

social. Freire via importância também nos conteúdos, porém, com outra 

perspectiva. 

 

Para o educador progressista coerente, o necessário ensino dos 
conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” da realidade. 
Ensina-se a pensar certo através do ensino dos conteúdos. Nem o 
ensino dos conteúdos em si, ou quase em si, como se o contexto escolar 
em que são tratados pudesse ser reduzido a um espaço neutro em que 
os conflitos sociais não se manifestassem, nem o exercício do “pensar 
certo” desligado do ensino dos conteúdos (FREIRE, 2000, p. 29). 

 

Negou-se, então, a perspectiva do individualismo, das receitas prontas e 

acabadas. Do não pensar. Estimulou-se a produção coletiva do conhecimento. A 

escola passou a ser percebida como um espaço de contradições, conflitos. Ela 

deveria ser um espaço de transformação (era possível criar e recriar) e deveria 

ser vivida como um espaço de relações horizontalizadas. Em outras palavras, 

buscou-se 

 

construir um novo paradigma presidido pela racionalidade emancipatória, 
apoiada na teoria crítica (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas) que 
tem como princípios centrais a crítica e a ação, a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo propôs aos educadores uma nova forma de 
“pensar currículo, ler currículo, fazer currículo e sentir currículo” (SAUL, 
1998, p. 323). 

 

O fio condutor desse novo paradigma educacional municipal de São Paulo 

foi buscado, referenciado, nos frankfurtianos elencados por Saul (idem). Para 

esses críticos, a teoria não era, como alegavam os positivistas, uma questão 

simples de classificação e ordenação dos fatos. Para entender a natureza da 

teoria, era necessário estabelecer outras relações de compreensão das relações 
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sociais; era imperativo estabelecer as relações entre o microssocial e o 

macrossocial, entre o particular e o universal, entre o específico e o todo. 

Isso significou entender que a teoria que pressupõe uma prática não é 

neutra. Era necessário reconhecer que toda e qualquer teoria vinha carregada de 

interesses, de valores e que era mister refletir criticamente sobre os 

condicionantes históricos e sobre a origem de tais interesses, bem como suas 

limitações, tendo como referência uma sociedade assimétrica, do ponto de vista 

econômico e cultural. 

Nesse sentido, a gestão Freire deparou-se com um mundo concreto – a 

vida cotidiana nas escolas –, marcado por formações, seja inicial, seja em serviço, 

instrumentais, semelhante às considerações que a Escola de Frankfurt fez sobre 

o pensamento positivista, onde  

 

[...] o resultado da racionalidade positivista e sua .concepção 
tecnocrática da ciência representava uma ameaça à noção de 
subjetividade e ao pensamento crítico. Funcionando dentro de um 
contexto operacional livre de compromissos éticos, o positivismo [a 
formação] aliava-se ao imediato e “celebrava” o mundo dos “fatos”. A 
questão da essência – a diferença entre o mundo como ele é e como 
poderia ser – é reduzida à tarefa meramente metodológica de coletar e 
classificar dados (GIROUX, 1986, p. 31). 

 

Em outras palavras, com a ética suprimida, não só da racionalidade 

instrumental, mas também do professor, a possibilidade de autocrítica era remota, 

fatos e valores ficaram distanciados. Por isso, a gestão Freire incorporou os 

pressupostos dos frankfurtianos: 

 

[...] todo pensamento e teoria estão ligados a um interesse específico no 
desenvolvimento de uma sociedade sem injustiça. A teoria, nesse caso, 
torna-se uma atividade transformadora que vê a si própria como 
explicitamente política e se compromete com a projeção de um futuro até 
agora não realizado. Assim, a teoria crítica contém um elemento 
transcendente no qual o pensamento crítico se torna pré-condição para a 
liberdade humana. Ao invés de proclamar uma noção positivista de 
neutralidade, a teoria crítica se posiciona absolutamente a favor da luta 
por um mundo melhor (GIROUX, 1986, p. 36). 

 

A possibilidade de construção desse novo paradigma educacional passou 

pela ideia de que o professor não era um mero profissional técnico e sim que ele 

poderia ser um intelectual crítico transformador. Esse foi um dos objetivos da 

gestão freireana. Essa passagem de profissional técnico para crítico 
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transformador traz algumas implicações para o cotidiano escolar. O tecnicismo 

cede lugar para a contextualização, a reflexão passa a ser crítica. Nesse sentido o 

que se evidencia 

 

é que tanto a compreensão dos fatores sociais e institucionais que 
condicionam a prática educativa, como a emancipação das formas de 
dominação que afetam nosso pensamento e nossa ação não são 
processos espontâneos que se produzem “naturalmente” pelo mero fato 
de participarem de experiências que se pretendem educativas. A figura 
do intelectual crítico é portanto a de um profissional que participa 
ativamente do esforço para descobrir o oculto, para desentranhar a 
origem histórica e social do que se apresenta como “natural”, para 
conseguir captar e mostrar os processos pelos quais a prática de ensino 
fica presa em pretensões, relações e experiências de duvidoso valor 
educativo. Do esforço também para descobrir as formas pelas quais os 
valores ideológicos dominantes, as práticas culturais, [as 
representações] e as formas de organização podem não só limitar as 
possibilidades da ação do professor, mas também as próprias 
perspectivas de análise e compreensão do ensino, de suas finalidades 
educativas e de sua função social. Igualmente, o intelectual crítico está 
preocupado com a captação e potencialização dos aspectos de sua 
prática profissional, que conservam uma possibilidade de ação 
educativamente valiosa, enquanto busca a transformação ou a 
recondução daqueles aspectos que não a possuem, sejam eles 
pessoais, organizacionais ou sociais (CONTRERAS, 2012, p. 203). 

 

Por esses motivos, 

 

a reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa das visões acríticas, 
dos pressupostos, hábitos, tradições e costumes não questionados [o 
habitus de Bourdieu] e das formas de coerção e de dominação que tais 
práticas supõem e que muitas vezes nós mesmos sustentamos, em um 
autoengano. São essas práticas de dominação, e as distorções 
ideológicas realizadas pelos próprios participantes em sua sustentação, 
que uma reflexão libertadora pretende modificar (CONTRERAS, 2012, p. 
181).  

 

Por isso, a proposta institucional, vista como diretriz, foi de uma pedagogia 

radical, de uma pedagogia crítico-libertadora. Acreditou-se na possibilidade de 

uma educação institucional que contribuísse na formação de um ser humano 

plenamente consciente de sua natureza histórica, de sua classe social. Somente 

com esse pressuposto é que se pode desnaturalizar a vida e perceber que tudo, a 

vida social, nela inclusa a escolarização, é fruto de construção. Afinal, história é 

ação humana. Se o ser humano constrói, ele também pode desconstruir. É 

trabalhar a educação em uma perspectiva transformadora, libertadora. 
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Essa perspectiva radical trouxe algumas implicações para o cotidiano 

escolar que movimentaram representações, provocaram tensões, resistências, 

porque 

 

[...] os professores não podem escapar de suas ideologias, (e em alguns 
casos devem abraça-las), e é importante entender o que a sociedade faz 
de nós, em que é que acreditamos, e como podemos minimizar os 
efeitos, em nossos alunos, daqueles aspectos de nossas histórias 
“sedimentados” que reproduzem interesses e valores dominantes. Os 
professores trabalham sob restrições, mas dentro desses limites eles 
estruturam e moldam experiências de sala de aula, e precisam ser auto-
reflexivos com relação a que interesses servem tais comportamentos [...] 
os professores radicais devem lutar para tornar possível a democracia 
escolar [...] A democratização da escola também envolve a necessidade 
dos professores formarem alianças com outros professores [para novos 
modos de pedagogia]. [...] Finalmente, deve-se lembrar que a pedagogia 
radical, seja dentro, seja fora da escola, envolve ligar a crítica à 
transformação social, e significa, portanto, assumir riscos (GIROUX, 
1986, p. 312). 

 

Os espaços escolares podem ser espaços de reflexão, de participação, de 

escuta, de voz. Dar voz significa reconhecer que existe um outro, considerado 

como alteridade. Para a escola moderna e seus professores, isso não é algo de 

fácil aceitação, afinal suas raízes são autoritárias, na medida em que buscam o 

homogêneo. Para que os espaços escolares se efetivem, é preciso disposição ao 

diálogo. É dessa forma que as relações (pessoa é relação) se constituem. Com 

isso, os conceitos elencados nesta tese – sujeito, contexto, vivência e experiência 

– possibilitam a discussão desse processo que objetiva a construção da 

autonomia – não no sentido dado pela racionalidade instrumental, de não 

ingerência, mas no sentido de que a autonomia está diretamente relacionada com 

a “consciência de nossa insuficiência”. Foi uma proposta anti-solipsista. Por essa 

razão, a construção da autonomia 

 

obriga[-nos] a ampliar a nossa compreensão e busca de relação com os 
outros, de outras posições e outras parcialidades. A compreender outras 
parcelas e dimensões da vida humana que não foram reconhecidas, nem 
bem compreendidas, nem aceitas na definição do programa político e 
educacional. Aqui reside o reconhecimento e a aceitação das diferenças 
que dão lugar à marginalização, opressão e sofrimento. Um 
reconhecimento e aceitação que nos levam ao compromisso, o 
compromisso com as vítimas das diferenças não aceitas. Porém, esse 
processo de reconhecimento e de compromisso não é apenas cognitivo, 
mas conta, como terminou compreendendo Marcuse, com a dimensão 
especialmente humana, como é o sentimento pela dor dos outros e, 
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também podemos acrescentar o sentimento pela nossa própria dor 
(CONTRERAS, 2012, pp. 226-7). 

 

A autonomia poderá ser construída em contexto de relações. Com isso, 

uma possibilidade não só de consciência a ser construída – aquela sabedora de 

que as compreensões e respostas são sempre parciais –, mas também de 

construção, de fortalecimento, de outras representações sobre o papel da escola, 

sobre como o conhecimento pode ser construído, sobre sua finalidade. Em outros 

termos, com essa perspectiva de como se constrói a autonomia, existe espaço 

para a reconfiguração do sentido educativo nas práticas cotidianas do professor. 

Novos horizontes de representação. Por isso Freire propôs uma escola para além 

da reprodução, propôs outro modelo de formação de professores. A coerência 

com seus escritos foi mantida. Nesse sentido, para Giroux,Freire sempre  

 

[...] enfatizou corretamente que as experiências históricas e existenciais 
desvalorizadas na vida diária pela cultura dominante deve[ria]m ser 
resgatadas a fim de serem validados bem como compreendidos 
criticamente. Não ter voz em uma sociedade significa não ter poder [...] 
(GIROUX, 1986, p. 297). 

 

Ao mesmo tempo direcionou o olhar do professor para fora e para dentro 

dele mesmo. Só assim se daria a construção de uma sociabilidade “diante das 

dimensões da vida humana” (CONTRERAS, 2012, p. 227) para além das 

dimensões “ideologicamente corretas” e “puramente racionais” (idem). Dessa 

forma, a reflexão poderia transformar-se em autorreflexão. Nesse sentido, o 

conceito de autonomia experienciado na gestão Freire contrastou radicalmente 

com o modelo até então vigente. A construção da autonomia se daria em 

(com)partilhamento, a gestão Freire caminhou nessa direção, por isso 

 

[...] a autonomia profissional, em um trabalho de responsabilidades, de 
multiplicidade de perspectivas e de valores educativos como é o ensino, 
só pode ser construída no contraste e discussão, na comparação de 
pontos de vista, na descentralização em relação a nós mesmos, 
compartilhando dúvidas e preocupações. A autonomia não tem a ver 
com o inquebrantável das convicções e com a ausência de insegurança, 
mas com a oportunidade e o desejo de considerar tanto as convicções 
quanto as inseguranças em matéria de trabalho profissional, 
enfrentando-as e problematizando-as. Reconhecê-las, entendê-las e 
entender a nós mesmos entre elas não é possível sem outras 
perspectivas, sem outros colegas, sem outras pessoas (CONTRERAS, 
2012, p. 231). 
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Esse conceito de autonomia está diretamente relacionado com o outro, 

seja professor, seja com aluno, seja com a comunidade, implicando diálogo e 

reconhecimento de direitos de todas as partes. É o contexto de relações que 

permitirá o processo de reflexão e autorreflexão. Esse era o sentido da 

democratização, uma qualidade, dos espaços escolares, inclusive de SME. 

Freire e sua equipe afirmavam ter clareza das dificuldades para a mudança 

proposta por SME às escolas da rede pública municipal. Princípios, como 

participação e dialogicidade deveriam orientar as ações das escolas, ou seja, era 

necessário ouvir e dialogar – para tanto é preciso reconhecer que existe um outro 

– com todos que constituíam a comunidade escolar. Essa mudança de direção 

implicava também enfrentar outro problema, o de representação profissional do 

professor. Para a compreensão das dificuldades enfrentadas pela equipe de 

Freire, era preciso ter em mente que esse professor passou por um único modelo 

de escolarização. Nesse modelo, as relações eram verticalizadas, não existia 

relação entre teoria e prática. As práticas profissionais não foram/são percebidas 

como fatos culturais que gerassem/geram conhecimento (ALVES apud GATTI, 

2012, p. 18). A prática era, ainda, entendida como “receita” ou “simples técnica”. 

Confundia-se exame com avaliação. Por isso, a necessidade de se pensar e 

oferecer um novo tipo de formação, entendida como formação permanente. 

 

Nesta administração, um dos programas prioritários em que estou 
profundamente empenhado é o da formação permanente dos 
educadores, por entender que os educadores necessitam de uma prática 
político-pedagógica séria e competente que responda à nova fisionomia 
da escola que se busca construir. 
Seis são os princípios básicos do programa de formação de educadores 
desta Secretaria: 
1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e 

recriá-la.  
2) A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e 

recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano. 
3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a 

prática se faz e se refaz. 
4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do 

conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer. 
5) O programa de formação de educadores é condição para o processo 

de reorientação curricular da escola. 
6) O programa de formação de educadores terá como eixos básicos: 

 A fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da 
nova proposta pedagógica; 

 A necessidade de suprir elementos de formação básica aos 
educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano; 
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 A apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos do 
conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade 
da escola que se quer (FREIRE, 2000, p. 80). 

 

Essa proposta de formação não objetivava a formação de um professor 

prático-reflexivo, ou seja, a formação de um professor que fosse apenas capaz de 

pensar seu fazer cotidiano, preso a questões somente de sala de aula, realçando 

apenas aspectos técnicos e operacionais (ZEICHNER, 2008). A proposta de 

formação permanente combinou diferentes dimensões sociais – de ordem 

cultural, política, econômica e acadêmica. Dessa forma, abriu-se a possibilidade 

de o professor entender-se como intelectual crítico transformador, como alguém 

que é um articulador de uma visão de mundo, mensagem, atitude, filosofia ou 

opinião para e em favor de um público. (Cf. GIROUX apud MOREIRA, 2001). 

Para Freire (2000, p. 123), 

 

[...] uma das mais importantes tarefas em que a formação permanente 
dos educadores se deveria centrar seria convidá-lo a pensar criticamente 
sobre o que fazem. [...] 
Os aspectos mais profundos do currículo oculto se acham, permita-me a 
reiteração, nas experiências sociais, históricas, culturais, de classe, da 
sociedade de que os professores fazem parte. Daí, por isso mesmo, a 
importância dos estudos em torno da formação histórica da sociedade a 
que, às vezes, damos pouca atenção. 

 

Parece-me que todo esse caminho percorrido aproxima Freire de Adorno 

quanto à concepção do que é educação. Adorno, em entrevista radiofônica em 

16/07/1969, intitulada Educação – para quê? (Educação e Emancipação, 2000), 

chamava a atenção para a necessidade de se discutir “para onde a educação 

deve conduzir?”. Para Adorno, essa discussão era necessária, na Alemanha, 

porque havia uma ênfase, em termos de planejamento educacional, do 

quantitativo sobre o qualitativo. Para o sociólogo alemão, essa discussão tem de 

considerar que “toda ampliação quantitativa de nossa estrutura escolar implica 

imediatamente consequências qualitativas” (ADORNO, 2000, p. 139). Isso 

significa entender que a educação não pode estar inteiramente voltada para a 

escolarização dos seres humanos, para as necessidades do capital e sim que, 

ela, a educação, também deve conduzir os seres humanos à participação social, 

que sejam capazes de posicionamento político. A demanda formativa deve ser 

para a emancipação. Nesse sentido, a educação para a democracia tem um 
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sentido qualitativo. É um valor.   Por isso , para Adorno a educação (idem, p. 141-

2),  

 

evidentemente não[pode ser simplesmente] a assim chamada 
modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas 
a partir do seu exterior; mas também não a mera transmissão de 
conhecimento [...], mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto 
seria inclusive da maior importância política. Isto é: uma democracia com 
o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, 
demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 
imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. 

 

Para Adorno (idem, p. 151), a consciência verdadeira é “o pensar em 

relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de 

pensamento do sujeito e aquilo que este não é”. Somente a partir de uma 

“educação permanente durante a vida toda” (ibidem, p. 146), ou seja, quando 

pensamos a instituição escolar, a partir da educação infantil e não apenas a partir 

da universitária, é que serão criadas as condições de mediações para a produção 

de uma consciência verdadeira. Um vínculo estreito entre teoria e prática precisa 

ser construído para que as pessoas estejam aptas à experiência. E essa aptidão 

é condição, para o frankfurtiano, para a produção de um nível qualificado de 

reflexão (ibidem, p. 150). 

Essa proposta de formação foi uma ruptura, comparativamente, com todo e 

qualquer tipo de formação oferecida pela SME desde 1956, logo, com um tipo de 

cultura escolar. Em primeiro lugar, porque o professor foi remunerado para 

participar da formação entendida como permanente e também porque se rompeu 

com a ideia, e seus desdobramentos, de treinamento, reciclagem, com um tipo de 

formação totalmente desvinculada da realidade concreta das unidades escolares, 

com a racionalidade técnica inerente a esse modelo de formação até então 

vigente.  

Quebrou-se a passividade na formação. Não existiriam mais definições 

prontas e acabadas, um conhecimento prático distante de qualquer teoria, um 

pseudoconhecimento, uma semiformação, no sentido de formação para a 

adequação, para a reprodução pura e simples do capital. O que se propôs foi a 

produção de conhecimento em uma relação/tensão dialética entre individuo e 

grupo – de professores, de alunos ou de pais. O conhecimento passou a ser 

construído nessa interação. Um conhecimento de classe social para a mesma 
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classe social. Dessa forma, explicitou-se o compromisso ético-político para com 

os dominados (DUSSEL, 2002).  

O desdobramento inevitável desse compromisso seria a construção de 

juízos de valores, dentro do espaço escolar, para a superação da dominação. 

Autonomia, ética, reflexão crítica (pensar o pensamento), integridade estavam na 

base da formação permanente. O que se almejou foi fazer avançar tanto a 

liberdade e o conhecimento fosse do professor, ou do aluno, enfim do todo social. 

A prática do trabalho do professor foi tornada visível, bem como a teoria que a 

fundamentava. O que se intencionou foi mostrar que não existia prática sem teoria 

e que todo educador poderia ser portador dessa unidade: teoria e prática. Foi 

construída, portanto, a possibilidade de autoria tanto para o discente quanto para 

o docente, de produção do conhecimento realmente útil. 

Rupturas paradigmáticas foram propostas pela gestão Freire. Os espaços 

escolares, a máquina burocrática, foram democratizados. As relações de poder 

foram trabalhadas criticamente. Uma cultura autoritária, não só dentro das 

escolas – que espero ter mostrado sua construção na nossa história política, 

educacional e de formação de professores –, mas também dentro da própria 

estrutura organizacional da SME foi questionada. A possibilidade de formação, 

nessa gestão chamada de permanente, estava para além do tecnicismo. A 

formação permanente não era entendida como mera transferência de conteúdos – 

seja entre educador-educador, seja entre educador-educando. A formação 

permanente de professores proposta abriu uma possibilidade de reflexão crítica 

sobre a prática cotidiana, de forma coletiva. Foi a vivência, no sentido 

benjaminiano, abrindo passagem para a experiência.  

A política pública de formação de professores no governo Erundina 

objetivava a construção, como já foi apontado, da autonomia dos professores. 

Para Freire, era importante que 

 

[...] na prática da formação [permanente] docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 
deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o 
pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o professor formador (FREIRE, 2006, p. 38-
9, grifos meus). 
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Essa possibilidade de formação foi inédita na história das formações 

oferecidas pela SME. Ela foi estruturante. Em outras palavras, foi construída uma 

alternativa de formação para um novo habitus professoral. Um habitus contrário 

não só aos fundamentos da escola moderna (OLIVEIRA; CLÁUDIO, 2012) como 

aos fundamentos da nação brasileira. O experienciado foi uma nova cultura 

escolar. Por um lado, isso, em parte, explicou as resistências – que as entrevistas 

mostram –, ocorridas por uma significativa parcela de professores, diretores, 

coordenadores às propostas freireanas. Por outro lado, mostrou-se uma 

alternativa crítica de construção mais participativa, democrática para as relações 

cotidianas, não apenas dentro do espaço escolar. 

Por essa razão, a Gestão Freire implementou o Movimento de 

Reorientação Curricular pelo caminho da interdisciplinaridade, buscando construir, 

coletivamente, uma nova qualidade de ensino. O caminho interdisciplinar se 

justificou porque não era simplesmente a convocação de algumas ciências, junto 

com especialistas de algumas universidades para discutir um tema a partir do seu 

respectivo ponto de vista, mas sim porque “a interdisciplinaridade consiste em 

criar um objeto novo que não pertença a ninguém” (BARTHES, 1988, p. 99). Em 

outras palavras, o conhecimento deveria ser produzido e apropriado por 

professores, coordenadores, diretores, pais, alunos em uma perspectiva 

emancipatória, crítico-libertadora (isso foi novo). 

 

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola 
participativa e decisiva na formação do sujeito social. O educador, sujeito 
de sua ação pedagógica, é  capaz de elaborar programas e métodos de 
ensino-aprendizagem, sendo competente para inserir a sua escola numa 
comunidade. O objetivo fundamental da interdisciplinaridade é 
experimentar a vivência de uma realidade global que se inscreve nas 
experiências cotidianas do aluno, do professor e do povo e que, na 
escola tradicional, é compartimentizada e fragmentada. Articular saber, 
conhecimento, vivência, escola, comunidade, meio ambiente etc., é o 
objetivo da interdisciplinaridade que se traduz na prática por um trabalho 
coletivo e solidário na organização do trabalho na escola. Não há 
interdisciplinaridade sem descentralização do poder, portanto, sem uma 
efetiva autonomia da escola (GADOTTI, 1996, p. 102). 

 

O que se apontou foi outra forma de se experienciar a educação 

institucionalizada. Uma educação que superasse a violência simbólica, por meio 

da educação bancária, imposta. Uma educação que superasse a relação 
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autoritária para a construção de outro tipo de conhecimento, partilhado. Outra 

cultura escolar. Foi dada a possibilidade do encontro do “saber de experiência 

feito”, a doxa, com o saber de natureza científica. Escrito de outra forma, o que se 

procurou construir foi uma pedagogia crítico-libertadora, na qual a dimensão 

histórica da natureza humana, sua percepção, era um de seus alicerces. 

 

Alongando um pouco mais estas considerações, talvez eu pudesse dizer 
que, enquanto numa prática educativa conservadora competente se 
busca, ao ensinar os conteúdos, ocultar a razão de ser de um sem-
número de problemas sociais, numa prática educativa progressista, 
competente também, se procura, ao ensinar os conteúdos, desocultar a 
razão de ser daqueles problemas (FREIRE, 2000, p. 30). 

 

Cabe salientar ainda que o governo Erundina foi uma resposta aos 

caminhos escolhidos pela ditadura militar. No processo de “abertura lenta e 

gradual”, os anos 1980 foram marcados por intensos debates [...] “a respeito da 

democratização das relações sociais no sistema educacional (autonomia escolar) 

e na escola (gestão colegiada)” (KRAWCZYK; VIEIRA, 2008, p. 61).  

Por último, mas não menos importante, é preciso apontar que, na gestão 

Freire, foi concebida, via estatuto do magistério, Lei n. 11.229/92, duas 

possibilidades de jornadas para professores. A primeira ficou conhecida como 

Jornada de Tempo Integral (JTI) – cuja composição de 30 horas estabelecia 20 

horas de trabalho em sala de aula e outras 10 horas para trabalhos coletivos, 

preparação de aulas, correção de atividades, atendimento à comunidade etc. A 

segunda possibilidade ficou conhecida como Jornada de Tempo Parcial (JTP), 

com 20 horas semanais em sala de aula e o equivalente a 10% desse tempo para 

atividades extraclasse. Essa jornada era a mínima garantida ao professor 

ingressante no magistério público municipal. No entanto, caso esse professor 

entrasse em regência, de aulas ou de classe, ele poderia solicitar a alteração da 

jornada para JTI. Foi prevista, ainda, a figura do professor adjunto. Seria um 

professor concursado sem titularidade tanto de aulas quanto de classes. Sua 

finalidade seria a de substituir professores titulares que, por algum motivo –

formação, licença etc. –, não estava no exercício de suas aulas ou classes. 

Encerrando seu governo, Luíza Erundina deixou um projeto de lei 

concedendo 81% de aumento aos profissionais de ensino. Perdeu a eleição.   
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Novamente, tal qual um movimento pendular, só que dessa vez por oito 

anos, a cidade de São Paulo escolheu como prefeito Paulo Salim Maluf, que ficou 

no poder de 01/01/1993 a 31/12/1996. Dessa vez, um político que construiu sua 

carreira sendo nomeado prefeito no início dos anos 1970 pela junta militar que 

governou ditatorialmente o país por 20 anos. No plano nacional, Fernando Collor 

de Mello havia sido eleito Presidente da República do Brasil (1990-1992). Foi a 

partir desse momento que o Estado Nação33 começou a ser reconfigurado para 

Estado-Regulador34, porque 

 

A crise do capitalismo internacional, que afetou o país a partir da década 
de 1980, e a impossibilidade dos programas econômicos implantados de 
superarem os sérios problemas econômicos e sociais legados do 
governo militar produziram um clima de descontentamento que facilitou o 
advento do neoliberalismo, apesar dos direitos políticos e civis 
conquistados com o fortalecimento das forças sociais progressistas 
(KRAWCZYK; VIEIRA, 2008 p. 50). 

 

Para que se entenda essa reconfiguração do papel dos Estados Nacionais, 

é preciso ter em conta que o capitalismo é um sistema-mundo e que, por isso 

mesmo, para a sua própria sobrevivência, tal qual um parasita (BAUMAN, 2010a), 

necessita constantemente de mercados para expandir seus produtos. 

Historicamente, é possível acompanhar esse movimento de expansão, de 

globalização a partir da Expansão Marítima e Comercial Europeia – meados do 

                                                   
33

O projeto da modernidade, em grande medida construído em torno do Estado enquanto produto 
histórico da conquista e afirmação da violência física legítima, pôde contar mais tarde com a 
escola pública, tornada também uma das instituições centrais do exercício da violência simbólica, 
para submeter todas as identidades dispersas, fragmentadas e plurais em torno de um ideário 
político e cultural a que se haveria de chamar nação (AFONSO, 2003, p. 37). 
34

 “[...] não é apenas a expressão Estado-regulador que vem acentuar o facto de o Estado ter 
deixado de ser produtor de bens e serviços para se transformar sobretudo em regulador do 
processo de mercado. Há hoje, no que diz respeito à reforma do Estado e às suas conexões com 
a realidade multidimensional da globalização e das instâncias de regulação supranacional, uma 
miríade de designações que acentuam outras dimensões e formas de actuação, e que não podem, 
por isso mesmo, deixar de passar despercebidas a um investigador atento e crítico.  Não 
pretendendo aprofundar este tema por agora, quero, a mero título de exemplo, nomear algumas 
outras: Estado-reflexivo, Estado-activo, Estado-articulador, Estado-supervisor, Estado-avaliador, 
Estado-competidor. São todas denominações actuais e correntes na literatura especializada que 
expressam novas formas de actuação e diversas e profundas mudanças nos papéis do Estado; 
em qualquer dos casos quase sempre impulsionadas (e justificadas) por factores externos que 
dizem respeito, predominantemente, aos efeitos decorrentes da transnacionalização do 
capitalismo e da actuação de instâncias de regulação supranacional – efeitos esses que são 
desigualmente sentidos consoante a situação de cada país no sistema mundial, embora sejam 
necessariamente (re) interpretados ou recontextualizados ao nível nacional (AFONSO, 2001, p. 
25). 
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século XV – e seus desdobramentos. É algo inerente a esse sistema econômico. 

Por isso,  

 

a globalização que vivenciamos nestas últimas décadas é, portanto, a 
forma de intensificação da tendência de internacionalização da 
economia, própria do capital iniciada há mais de 150 anos atrás. Porém 
as mudanças que caracterizam essa forma atual de globalização 
obedecem a uma lógica completamente diferente daquela e sob novas 
condições, mais adversas e excludentes (CORRÊA, 2000, p. 32). 

 

Fernando Collor de Mello, como já escrito, deu início a uma ampla reforma 

estrutural, procurando adequar o Estado às necessidades da continuidade de 

acumulação capitalista. Itamar Franco (1992–1994) e Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002), na Presidência da República, não só deram continuidade 

como aprofundaram as mudanças políticas e econômicas para que o Brasil 

“entrasse no jogo” da globalização de forma subordinada. Sustentados por 

conceitos não tão novos assim, esses presidentes colocaram em prática uma 

política chamada de neoliberal. Mas qual foi sua origem e o que pretendiam os 

adeptos dessa corrente política? 

 

Os futuros historiadores poderão coerentemente ver os anos 1978-80 
como um ponto de ruptura revolucionário na história social e econômica 
do mundo. Em 1978, Deng Xiaoping deu os primeiros passos 
fundamentais para a liberalização de uma economia gerida por um 
governo comunista em um país que abrigava 20% da população 
mundial. O trajeto que Deng definiu iria transformar a China, em duas 
décadas, de um remoto país fechado num centro aberto de dinamismo 
capitalista com taxas de crescimento constantes sem paralelo na história 
humana. Do outro lado do Pacífico, e em circunstâncias completamente 
diferentes, uma figura relativamente obscura (mas agora renomada) 
chamada Paul Volcker assumiu o comando do Banco Central dos 
Estados Unidos (FED) em julho de 1979, e no curso de alguns meses 
mudou dramaticamente a política monetária. O FED a partir de então 
assumiu a liderança na luta contra a inflação, independentemente das 
conseqüências (em particular no que se refere ao desemprego). Do outro 
lado do Atlântico, Margaret Thatcher já tinha sido eleita primeira-ministra 
da Grã-Bretanha, em maio de 1979, com a tarefa de restringir o poder 
dos sindicatos e levar ao fim uma destruidora estagnação inflacionária 
que envolvera o país na década precedente. Então, em 1980, Ronald 
Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos e, armado com uma 
genialidade e um carisma pessoal, impeliu seu país a revitalizar a 
economia, ao apoiar as decisões de Volcker no FED e adicionar sua 
própria mistura particular de políticas destinadas a restringir o poder do 
trabalho, desregular a indústria, a agricultura e os setores extrativistas, 
assim como liberar os poderes das finanças tanto internamente como no 
cenário mundial. A partir desses diversos epicentros, os impulsos 
revolucionários aparentemente se disseminaram e reverberaram para 
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impor ao mundo que nos cerca uma imagem totalmente diferente 
(HARVEY, 2011, p. 11). 

 

Mal havíamos entrado em um processo de democratização, de participação 

política. A sociedade civil – segmentos dela – estava organizada, contribuía e 

lutava politicamente por uma Constituição que garantisse a concretização do 

conceito de cidadania. Na cidade de São Paulo, no governo Erundina, com Paulo 

Freire à frente da SME, uma proposta político-pedagógica procurou materializar 

esses anseios, bem como construir outro projeto de Nação. Entrou-se, a partir dos 

anos 1990, em outro cenário, no qual problemas internos foram atrelados a 

questões em nível mundial. 

O que começou a ser desarticulado, no campo educacional, foi a ideia de 

valores de bem comum. Valores de domínio público, éticos, que objetivam suprir 

necessidades concretas, por exemplo, das camadas populares. Por isso, a gestão 

de escolas públicas  

 

[...] é também uma gestão de processos políticos, relacionais, 
pedagógicos, afectivos, éticos e sociais, implicando o reconhecimento de 
que o próprio contexto escolar é atravessado por conflitos, 
desigualdades, diversas “visões do mundo” e confronto de diferentes 
racionalidades, não sendo a gestão uma questão de simples 
competência técnica ou instrumental (AFONSO, 2003). 

 

O que passou a ser referência social foi o solipsismo, o pragmatismo do 

mercado. Uma ideologia empresarial foi utilizada para impregnar algumas 

instituições, notadamente saúde e educação, reconfigurando-os completamente: 

era a Gestão da Qualidade Total. 

Esse foi o contexto para entendermos a ruptura imposta no governo do 

prefeito Paulo Salim Maluf (1993-1996), tendo o professor Sólon Borges dos Reis 

como Secretário de Educação, à proposta crítico-libertadora, com seus 

desdobramentos, deixado pelo governo Erundina. 

Em 1993, foi lançado um documento intitulado Implementação da Política 

Educacional. Nele, foram apontados os cinco eixos que nortearam a política 

educacional: 1) Valorização da educação e do educador; 2) Atendimento escolar; 

3) Escola voltada para o aluno; 4) Plena utilização dos recursos; 5) Normatização 

administrativa. Para a implementação desses eixos, toda escola deveria elaborar 

o seu Referencial Analítico da Realidade Local (RARL). Todo planejamento, em 
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seus diversos níveis (Escola, NAE, Conae/DOT), deveria levar em consideração 

os dados, as informações obtidas no RARL. 

 

O funcionamento de todo o sistema educacional de SME será realizado 
através da integração horizontal e vertical dos aspectos educacionais e 
administrativos, tendo sempre por base o Referencial Analítico da 
Realidade Local. Essa integração ocorrendo de forma estruturada e 
otimizada, proporcionará ao sistema alcançar o máximo de resultados 
positivos (SÃO PAULO (Município), 1993a, p. 4). 

 

Para tanto, a implementação do Referencial Analítico da Realidade Local 

deveria seguir uma dinâmica com três estratégias,  

 

1ª estratégia: Vertical descendente – com o objetivo de preparar a 
máquina administrativa que serve de suporte para a escola. 

2ª estratégia: Vertical ascendente – no sentido de atender às 
necessidades e aos indicadores de cada unidade/órgão. 

3ª estratégia: Horizontal – no sentido de se integrarem ações e recursos 
humanos e materiais (Idem). 

 

Segundo essas estratégias, dois grandes Referenciais Analíticos da 

Realidade Local seriam construídos, cada um subsidiando os outros. O conjunto 

de RARL do grupo de unidades escolares forneceria os dados para o RARL dos 

NAEs. Estes forneceriam dados para o RARL de Conae/DOT que, com esses 

dados, elaboraria o Plano Educacional ao nível da SME. 

O que se pretendeu com os RARL foi levantar um quadro da situação de 

cada unidade escolar e, a partir desses elementos, garantir medidas que 

facilitassem a execução de ações em todos os níveis objetivando a superação de 

deficiências, a correção de distorções. Por isso, além de elaborar o seu RARL, 

cada unidade/órgão deveria também elaborar uma proposta de projetos. 

Todo RARL foi constituído de variáveis (aspectos, itens, assuntos) 

referentes ao eixo tratado em nível de unidade/órgão; indicadores (características, 

as conceituações), elementos norteadores de ação que conduzissem ao 

diagnóstico e à proposta; diagnóstico (caracteriza a situação atual da variável); 

proposta (elenco de ações desencadeadas visa à alteração de aspectos 

negativos apontados no diagnóstico e ou procura aperfeiçoar os aspectos 

positivos); e procedimento (detalhamento das ações). Tudo isso deveria ser 

especificado nos Projetos Estratégicos de Ação (PEA). 
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A permanência da formação remunerada ficou atrelada ao PEA. Esses 

Projetos Estratégicos de Ação deveriam ser analisados, autorizados e 

acompanhados pelo Supervisor/NAE. 

 

Haverá acompanhamento quanto ao nível de produtividade, obtenção de 
metas e manutenção dos resultados. Os participantes receberão 
certificados que conferirá pontos para evolução funcional, remoção e 
escolha de turnos/classes/aulas. 
Os projetos serão avaliados semestralmente pelos NAEs e CONAE/DOT 
(SÃO PAULO (Município), 1993a p. 14). 

 

No campo educacional, a administração Maluf abandonou, por exemplo, a 

Escola de Frankfurt e adotou Cosete Ramos e seu livro Excelência na Educação 

– A escola de Qualidade Total. Interessante observar que o movimento pela 

Qualidade Total nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Dois funcionários norte-

americanos da Western Electric, W., Edwards Deming e J. M. Juran, ensinaram 

métodos estatísticos de controle de qualidade a empresários japoneses. 

A busca pela perfeição dos produtos passou a ser atribuição dos próprios 

operários. Estes foram estimulados a exercer essa responsabilidade, diminuindo, 

dessa forma, o papel de inspetores e equipes de reparos. A partir dos anos 1980, 

com a hegemonia neoliberal e a consequente desregulamentação econômica, nos 

países envolvidos nesse processo, ocorreu um acirramento por conquistas de 

mercados. A busca por qualidade, ou seja, defeito zero, nos produtos passou a 

ser um imperativo (BUENO, 2003). Isso implicou outras concepções de professor, 

aluno, escola ou sociedade. Ramos, em seus argumentos para tentar mostrar por 

que as ideias de um administrador de empresas, no caso W. Edwards Deming, 

serviam para a educação, construiu o seguinte raciocínio: 

 

Deixemos o próprio Deming falar sobre tópicos específicos de sua teoria:  

 Quanto maior for a Qualidade, menores serão os custos de produção. 

 Essa Qualidade deverá ser buscada a cada passo do processo e não 
através de uma inspeção final. 

 A empresa deve perseguir firmemente os seus propósitos, pois, 
dessa maneira, seus empregados se sentirão mais seguros e 
motivados. 

 É preferível o trabalho em equipe ao individual.  

 As pessoas podem produzir melhor se não se sentirem coagidas a 
alcançar metas. 

 Em vez de chefes, precisam-se de líderes. 

 Quebrem as barreiras entre os escalões hierárquicos e as paredes 
que separam as pessoas. 
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 Eliminem o medo no trabalho. 

 Fomentem o orgulho pelo trabalho bem feito. 

 Persigam o aperfeiçoamento constante. Por melhor que esteja um 
processo, ele ainda pode ser aperfeiçoado. 

Sem dúvida, ideias singelas, mas que, se efetivadas com determinação e 
vontade, farão toda a diferença do mundo. 
Eis o Japão para confirmar este ponto de vista! 
O Método Deming de Administração compreende 14 pontos básicos que 
se constituem na essência do seu pensamento. Este ideário, inicialmente 
utilizado em empresas privadas, pode ser extrapolado para qualquer tipo 
de organização humana, independente de sua vinculação, caráter, 
tamanho, localização, esfera de atuação ou razão de ser.  
A ESCOLA é uma organização humana. Apesar de sua natureza 
diferenciada e de sua missão específica, na Escola estão presentes os 
mesmos elementos fundamentais encontrados em qualquer instituição, 
ou sejam: 
- objetivos, finalidades e propósitos; 
- estratégias de ação (programas ou métodos), visando à concretização 

dos propósitos; 
- pessoas que executam atividades específicas; 
- líderes ou administradores responsáveis pelo alcance dos objetivos da 

Organização. 
Além disso, na Escola, como em todas as instituições, acontecem 
processos de planejamento, organização, liderança (direção) e avaliação 
(controle) do trabalho. 
Acreditamos, portanto, que o pensamento de Deming é aplicável à 
Escola [...] (RAMOS, 1992, p. 11-12). 

  

Foi com esse tipo de argumento que Cosete Ramos foi escolhida como 

uma das referências teóricas para substituir os pressupostos políticos 

emancipatórios de Paulo Freire. É bem verdade que a implementação da filosofia 

da QT foi frustrada. No entanto, esse redimensionamento desarticulou o que foi 

deixado por Paulo Freire e equipe. O levantamento de dados para o RARL 

ocorreu sem levar em consideração a participação da comunidade, que deixou de 

ser consultada. Saiu o cidadão, perspectiva política, entrou o cliente, perspectiva 

de mercado, de consumidor. Os NAEs voltaram a ser Delegacias de Ensino, ou 

seja, o que importava era delegar e não mais coordenar. Rompeu-se, dessa 

forma, com a horizontalização das relações. Restaurou-se a verticalização, a 

hierarquização. Essa tentativa de adoção de um modelo de gestão empresarial 

produziu algumas “pérolas” que foram distribuídas à rede: 

 

Qualidade 
 é a pequena diferença 
o que distingue a qualidade é o fazer bem feito (p. 8) 
 
Determinação 
 Eu quero... 
... fazer a diferença 
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... fazer bem feito 

... fazer QUALIDADE (p. 10) 
 

CONHECIMENTO Adquire-se com: 
 

 Prática da vida 

 Experiência 

 Troca de ideias (p. 11). 
 
BUSCA DE CONHECIMENTO: 
 é obrigação de cada um 
 
É FUNDAMENTAL que cada um: 

 Conheça todos os aspectos do seu trabalho 

 Descubra o que precisa saber para cumprir suas tarefas da melhor 
maneira possível 

 Saiba onde buscar os conhecimentos 

 Esteja sempre aberto para aprender (p. 17) 
 

Nem sempre a gente sabe que não sabe 
Nós erramos porque ainda não sabemos fazer as coisas da melhor 
maneira. 
Se continuarmos a tentar, sem desistir, todos nós chegaremos a 
aprender. 
O erro de um compromete a equipe toda. (p. 19) 
 
Para saber COMO FAZER preciso conhecer: 

 A missão  

 O nível de ação  

 Minha função 

 A realidade local (p. 19) 
 

O cliente de DOT é 

 a ESCOLA (p. 23, grifo meu) 
DOT deve 

 Orientar 

 Esclarecer 

 Enriquecer 
a ESCOLA (p. 25) 
(SÃO PAULO (Município), 1993). 

 

Esses chavões mostram claramente a volta da razão instrumental. Houve o 

rompimento com a relação/tensão entre teoria e prática (ação-reflexão-ação) e 

buscou-se propiciar a prática pura e simples. A escola junto com a comunidade 

não foi mais produtora de conhecimento/saberes. A escola foi mais um cliente – 

está escamoteada a dimensão política – que buscou, de forma neutra, dar conta 

de seus problemas. Cosete Ramos não foi uma escolha aleatória.  

O que se buscou a partir do governo Maluf foi um caminho para a 

educação pública municipal que passasse ao largo de uma formação 

emancipadora, tanto para professores quanto para alunos. Construiu-se um tipo 
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de formação que viabilizasse a aderência à ordem econômica. O professor, como 

mero executor de tarefas, um técnico, portanto sem autoria alguma, e o aluno, 

com as competências e habilidades necessárias, como mão de obra, para a 

reprodução do capital.  

Além da criação dos Projetos Estratégicos de Ação, a SME, via DOT, 

lançou, em 1996, um documento intitulado Currículos e Programas – 

Organizadores de Área – Ensino Fundamental, cujo objetivo foi sistematizar, por 

ano e por ciclos, os componentes curriculares para o primeiro grau, subsidiando a 

organização dos trabalhos pedagógicos nas escolas.  

O argumento para essa mudança de rumos foi uma pesquisa realizada 

com a RME, a qual mostrou que 59% dos professores desejavam que DOT 

apontasse os “conteúdos mínimos” a serem trabalhados em sala de aula. Outros 

41% desejavam o apontamento de “conceitos básicos” (SÃO PAULO (Município), 

1996, p. 1). 

Em 1993, foi publicada a Lei Municipal n. 11.434 que criou e definiu as 

jornadas de trabalho em horas-aula35 e transformou a JTP em Jornada Básica do 

Professor (JB). Essa jornada correspondia a 18 horas-aula e 2 horas-atividade 

semanais. Foi criada a Jornada Especial Ampliada (JEA), que correspondia a 25 

horas-aula e 5 horas-atividade semanais. A JTI tornou-se Jornada Especial 

Integral (JEI). Sua composição se deu com 25 horas-aula e 15 horas-atividade 

semanais. Foram instituídas ainda a Jornada Especial de Hora Aula Excedente 

(JEX) e a Jornada Especial de Hora Trabalho Excedente (TEX). Na JEX o 

professor ministrava aulas regulares livres, ou em substituição, ou ainda aulas de 

reposição fora de suas aulas correspondentes à sua jornada e, no TEX, a 

remuneração era concedida para a realização de projetos pedagógicos.  

Essas possibilidades de JEX e TEX complementavam as jornadas 

menores, JB e JEA. Com a ampliação das jornadas, professores em jornadas 

reduzidas recebiam salários menores – não podemos nos esquecer de que Maluf 

não concedeu o aumento de 81% nos salários deixados pelo governo Erundina. 

Para aumentar o salário, foi oferecida a possibilidade de expansão da carga de 

trabalho. Excesso de aulas – podia-se chegar a 70 horas-aula por semana – 

                                                   
35

 Na rede municipal de ensino, o tempo de hora-aula e da hora-atividade correspondia a 50 
minutos até 2007; a partir de 2008, há o estabelecimento via portaria 645/08 para duração de 45 
minutos. 
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tornou inviável a realização de trabalhos coletivos36 e formação permanente tal 

qual imaginado e deixado pela gestão Freire/Cortella na educação.  

Paulo Salim Maluf conseguiu fazer seu sucessor. Em seu lugar, ocupou a 

cadeira de prefeito Celso Roberto Pitta do Nascimento (01/01/1997- 31/12/2000). 

Vários foram seus secretários de educação: Régis Fernandes de Oliveira, Ayres 

da Cunha Marques (sócio mantedor da empresa de saúde Blue Life), Hebe 

Magalhães Castro de Tolosa e João Gualberto de Carvalho Menezes. 

Para que se entendam alguns caminhos escolhidos para a formação de 

professores oferecida pela SME no governo Pitta, é importante lembrar que 

Fernando Henrique Cardoso já era Presidente da República do Brasil – em 1994, 

conseguiu a reeleição, permanecendo, dessa forma, no poder até 2002. Durante 

seus mandatos, foi aplicada uma política econômica cuja base eram os conceitos 

fundamentais do neoliberalismo. 

 

A ideia-força balizadora do ideário neoliberal é a de que o setor público 
(o Estado) é responsável pela crise, pela ineficiência, pelo privilégio, e 
que o mercado e o privado são sinônimos de eficiência, qualidade e 
equidade. Desta ideia-chave advém a tese do Estado Mínimo e da 
necessidade de zerar todas as conquistas sociais, como o direito a 
estabilidade de emprego, o direito à saúde, educação, transportes 
públicos, etc. Tudo isto passa a ser comprado e regido pela férrea lógica 
das leis do mercado. Na realidade, a ideia de Estado Mínimo significa o 
Estado suficiente e necessário unicamente para os interesses da 
reprodução do capital (FRIGOTTO, 2001, p. 83-4). 

 

As consequências desse pressuposto foram a privatização de algumas das 

principais empresas estatais brasileiras, permitindo que grandes grupos 

econômicos, nacionais e estrangeiros, ficassem com parte do, até então, 

patrimônio nacional; a alteração – para mais – do tempo/idade para 

aposentadoria; e a flexibilização de leis trabalhistas. No campo educacional, para 

além das práticas de formação, segundo Campos (2003, p. 83) “criou[se] uma 

                                                   
36

 Dados divulgados no 2º semestre de 1997 mostram que de um total de 33.884 profissionais da 
educação, 12.394 estavam em JB; 7.657 em JEA; 13.373 em JEI e 460 em JE 40 (SÃO PAULO 
(Município). 1997 p.27). Em abril de 2013 a quantidade de professores era 59993 desses 24096 
estavam em JEIF, durante todos esses anos o número de professores concursados aumentou. No 
entanto, é possível observar que nesses últimos 16 anos a quantidade de professores em 
formação continuada (JEIF), em termos percentuais, pouco se alterou. Dados levantados a partir 
de Relatório de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo (mensal). Disponível em 
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/RelatorioServidores.pdf?MenuID=208> acesso 
em 20/04/2013. 
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nova institucionalidade que torn[ou] possível o gerenciamento do magistério a 

partir de ‘ferramentas’ originadas na lógica empresarial.”  

Por esses motivos, os anos 1990 ficaram marcados como os das reformas 

educacionais.  

 

Em suas diferentes dimensões – gestão, financiamento, currículos e 
avaliação -, a educação foi “revista” pelo Estado, de modo a adequar-se 
aos imperativos economicistas que orientaram as políticas públicas. A 
reforma brasileira não se constituiu, todavia, em acontecimento isolado; 
de fato, acompanhou a “onda” reformista observada em outros países da 
América Latina e da Europa que, preservadas as particularidades dos 
contextos sociais, expressaram também significativos pontos de 
convergência. Dentre essas convergências, citamos a ênfase dada à 
profissionalização dos professores, considerados protagonistas centrais 
para alavancar a eficácia dos sistemas educacionais no que diz respeito 
a sua capacidade de formar indivíduos capazes de dominar os 
chamados “códigos da modernidade”. Profissionalizar os professores 
tornou-se a palavra de ordem do dia (CAMPOS, 2003, p. 84). 

 

Na última década do século XX, o Brasil “viveu” uma universalização das 

matrículas para o ensino fundamental, decorrente de um aumento no número de 

matrículas – de 2,6 para 8,1 milhões – para o ensino médio (Campos, 2003, p. 

84). Isso trouxe à tona algumas fragilidades: a distância entre as possibilidades 

concretas dos sistemas educacionais de atendimento adequado a esse novo 

contingente (demanda física), bem como o preparo mais adequado (qualidade) de 

professores para atender alunos e alunas culturalmente diversos (demanda de 

formação). 

 

Ainda dentre os fatores motivadores da reforma da formação, podemos 
destacar a reforma da educação básica e as exigências da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394, 1996, que 
elevou os requisitos de escolaridade dos docentes: passou-se a exigir a 
formação em nível superior para todos, ressalvando-se os professores 
que atuam na educação infantil. Esses dois aspectos, aliados às 
expectativas de maior eficácia dos sistemas educacionais e a crítica 
severa, dirigida pelos governantes, à formação ofertada nas 
universidades, considerada “academicista” e inadequada para atender as 
reformas implementadas na educação básica, compõem o quadro, do 
ponto de vista oficial, que culminou com a proposta de reforma 
(CAMPOS, 2003, p. 84-5). 

 

A reforma brasileira, no que se refere à formação inicial de professores, foi 

capitaneada pela Secretaria do Ensino Fundamental e por consultores nomeados 

pelo Ministério da Educação. Esses consultores, coordenados pelo Secretário-
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Geral da Secretaria do Ensino Médio e de Educação e Tecnologia (Semtec), 

produziram proposta de diretrizes para a formação37, que deram base para o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) elaborar tanto o Parecer n. 009/2001, 

como a Resolução n. 02/2002, que instituiu as “diretrizes nacionais para a 

formação de professores”.  

 

[...] As bases para a construção de um outro tipo de profissional da 
educação, cuja legitimidade social não repousa mais nos conhecimentos 
que possui e transmite, mas nas competências que constrói e que o 
habilita para o convívio com situações cada vez mais complexas e 
incertas (CAMPOS, 2003, p. 86). 

 

Dessa forma, o Brasil incorporou, em sua reforma, conceitos que, desde os 

anos 1990, estavam em discussão na Europa. Para fazer frente, no sentido de 

competição, a uma ordem econômica em que os mercados e os sujeitos 

econômicos estavam desregulamentados, em que fronteiras físicas e nacionais 

foram desmanteladas, propiciando uma integração mundial em seus vários 

processos – culturais, políticos, financeiros e econômicos –, e ao mesmo tempo 

com as novas tecnologias da informação e comunicação, possibilitou-se a 

implantação de redes mundiais de produção. A Europa instituiu, por meio do 

tratado de Maastricht, um sistema de instituições supranacionais independentes e 

de decisões negociadas, intergovernamentais, entre os Estados-membro, para 

enfrentar a pressão da competitividade internacional. Nascia a União Europeia 

(UE) nos moldes que hoje conhecemos. 

Foi dentro desse quadro, de reforma do Estado, de reformulação de 

políticas econômicas e sociais para a adesão à nova ordem mundial, que a 

educação passou a ser entendida como um componente primordial para o 

desenvolvimento e a competitividade. A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), nos anos 1990, não só buscou promover a 

integração cooperativa interna para o avanço econômico do bloco, como também 

procurou criar mecanismos de incentivos para sua competitividade. Todo esse 

movimento propiciou uma uniformização econômica e cultural interna da UE. 

Novos pressupostos e práticas de gerenciamento foram introduzidos nos serviços 

públicos. O desdobramento dessas ações foi “olhar” para a educação, como 
                                                   
37

 Proposta de Diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, em cursos de 
Nível Superior (CAMPOS, 2003, p. 86). 
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sistemas nacionais de educação, e para os currículos escolares e apontar a 

necessidade de reformas estruturais nesse campo. Foi com esse pano de fundo 

que a discussão sobre o que é competência e ideia, e posterior adoção, do 

currículo pautado nas competências almejadas ao fim da escolaridade obrigatória 

foi realizada. 

Após vários encontros do Conselho Europeu, ao longo da década de 1990, 

a Eacea (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), em 2002, 

agência setorial da União Europeia, por meio de sua Rede de Informação sobre 

Sistemas e Políticas de Educação na Europa (Eurydice), realizou extensa 

pesquisa, nos sistemas de ensino nacionais participantes, sobre o conceito de 

competência e práticas curriculares, com a finalidade de formar uma referência 

comum aos Estados-membro. No relatório final, ficou apontado que não houve 

completa concordância no que diz respeito à aceitação e à concepção do conceito 

de competência nos vários sistemas de ensino. No entanto, era possível perceber 

alguns consensos sobre o conceito:  

 

[...] o termo não se identificava com conhecimentos em si, mas 
significava uma capacidade, um potencial de fazer uso dos 
conhecimentos para atuar de modo eficaz em um contexto específico. 
Segundo, embora, originariamente, a noção de “competência” tenha sido 
empregada na formação profissional como habilidade instrumental para 
executar uma tarefa determinada, em educação, ele apareceu referindo-
se à capacidade de agir, de modo eficaz, em contextos diversos, 
complexos e imprevisíveis, integrando e mobilizando os conhecimentos 
adquiridos. Terceiro, apesar das diferentes concepções e interpretações 
do termo, a maioria dos peritos concordou que, conforme a conclusão da 
pesquisa a “competência que merece o qualificativo de “chave”, 
“fundamental”, “básica”, “essencial” há de ser a competência que se 
mostre necessária e benéfica, tanto para o indivíduo quanto para a 
sociedade em geral” (EURYDICE apud CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 
19). 

 

A pesquisa apontou ainda a existência de outros consensos e a 

necessidade de uma mudança de enfoque curricular: 

 

A pesquisa realizada pela rede Eurydice concluiu haver consenso em 
torno de competências cognitivas como o domínio da leitura, escrita e 
cálculo, consideradas indispensáveis, mas todavia, insuficientes, pois, 
frente aos desafios e mudanças sociais, novas demandas se impõem, 
como as “competências pessoais e sociais”, o domínio de noções 
básicas de ciência e tecnologias e de língua estrangeira. O relatório, 
apropriando-se dos estudos e concepções em torno do PISA, incentivou 
a mudança de enfoque curricular, antes centrado no ensino, para o 
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enfoque centrado no resultado da aprendizagem (CHIZZOTTI; CASALI, 
2012, p. 19).  

 

Foi dentro desse contexto que, durante o governo Pitta, a SME propôs:  

 

A formação docente a partir das mudanças trazidas pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9394, publicada em 1986. Os cursos, 
encontros e palestras objetivavam proporcionar aos educadores o estudo 
da LDB, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dos Ciclos e do 
Projeto da Escola (FORNAZARI, 2009, p. 114). 

 

Em outras palavras, a formação continuada sintonizou-se com a formação 

inicial proposta pelo Governo Federal. O professor agora é o professor 

competente. É aquele que não se vê politicamente contextualizado e sim 

fundamentalmente técnico. Aquele que deverá, obstinadamente, buscar métodos 

cada vez mais eficazes para ensinar.Segundo Fornazari (2009, p. 115-116), a 

SME publicou a Portaria n. 1.401 de 11/03/97 que, além de definir o PEA, 

enquadra-o no mundo “do ensino e da aprendizagem do aluno”. Dessa forma, 

estava afastada “a possibilidade da proposição de projetos de estudo não 

adequados a metas previstas pela Secretaria Municipal de Educação, voltadas, 

essencialmente, à melhoria dos índices de acesso e permanência [...]” 

(FORNAZARI, 2009, p. 116). Essa mudança de enfoque na cidade de São Paulo 

concretizou-se em 2007, com a aplicação das primeiras avaliações externas. 

Com os PEAs já iniciados em 09/07/1997, a SME publicou a Portaria n. 

3.826, na qual um novo texto salientou “a autonomia da escola para propor seus 

projetos pedagógicos” (idem, p. 116). Ao mesmo tempo, a SME constitui parcerias 

com a Faculdade de Economia e Administração da USP (FEA-USP) e com a 

Fundação Instituto de Administração da USP (FIA-USP) para capacitar tanto 

diretores quanto supervisores com a seguinte estrutura programática: papel 

gerencial do diretor; desenvolvimento da equipe escolar; gestão de projetos e 

gestão escolar integrada. Com isso, foi dada a continuidade da adoção do modelo 

de gestão empresarial iniciada no governo municipal anterior. 

No governo de Marta Suplicy (2001-2004), vários foram os secretários de 

educação: Fernando José de Almeida (01/2001-02/2002); Eny Marisa Maia 

(02/2002-12/2002; Nélio Bizzo (03/01/2003-08/01/2003). Por dois meses, a SME 

foi comandada pelo chefe de gabinete da SME, Enéas Rodrigues e Maria 
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Aparecida Perez (03/2003-12/2004). No início da gestão, três foram as diretrizes 

educacionais explicitadas: 1) democratização do acesso e garantia da 

permanência; 2) democratização da gestão; 3) qualidade social da educação.  

Essas diretrizes não representaram novidade alguma. Falsarella (2005) 

observou que a administração municipal nada mais fez do que cumprir as 

determinações das legislações vigentes no país. Foi seguida a Constituição 

Federal no que diz respeito à Democratização da Gestão, artigo 206, item VI, 

sobre a Qualidade em Educação, artigo 206, item VII, sobre Acesso e 

Permanência, artigo 208, itens I e VII, parágrafo 1º; a Lei de Diretrizes e Bases no 

que diz respeito à Democratização da Gestão, artigo 3º, item VIII, sobre a 

Qualidade em Educação, artigo 3º, item IX, sobre Acesso e Permanência, artigos 

4º, item I e 5º; finalmente no que diz respeito à Lei Orgânica do Município (LOM), 

Democratização da Gestão, artigo 211, Qualidade em Educação, artigo 201 e 

Acesso e Permanência, artigo 200. 

Para viabilizar essas diretrizes, a DOT – Ensino Fundamental realizou um 

amplo movimento de Reorientação Curricular, bem como o acompanhamento e a 

formação permanente entre outras medidas. As DREMs foram reestruturadas, 

uma vez que todo trabalho técnico-administrativo deveria ser orientado para o 

desenvolvimento das três diretrizes elencadas anteriormente e, em seu lugar, 

passou a existir os Núcleos de Ação Educativa (NAEs).  

Em 2001, foi distribuída aos professores a revista EducAção n. 1. Nela 

encontrar-se-á a “ideia de que a qualidade [social da educação] se constrói” (SÃO 

PAULO (Município), 2001, p. 6). E que, portanto, cabe “à escola [...] construir e 

não reproduzir cultura” (idem). Para alcançar esse objetivo, a SME buscou não só 

desenvolver, simultaneamente, um movimento de reorientação curricular, mas 

também problematizar a avaliação, a forma de funcionamento e organização das 

escolas; colocar em discussão, de forma ampla, os ciclos e oferecer “um processo 

de formação permanente e sistemática de todos os educadores que deverá se 

estruturar a partir das experiências dos mesmos e das escolas, propiciando a 

reflexão em todos os campos de conhecimento” (ibidem, p. 7). 

Para tamanho empreendimento, a DOT foi reestruturada. O que se 

percebeu foi que a DOT tinha “uma visão fragmentada do Sistema Educacional à 

ausência de uma compreensão articulada dos segmentos envolvidos no processo 
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educativo e ao isolamento das escolas” (SÃO PAULO (Município), 2001a, p. 5). 

Diante de tais constatações, passou a ser responsabilidade da DOT “a 

elaboração, planejamento, acompanhamento e avaliação da política pública 

pedagógica, criando condições e espaços para as contribuições dos NAEs e 

escolas a partir das diretrizes da atual administração” (SÃO PAULO (Município), 

2001a, p.11). 

A estrutura organizacional da DOT passou a contar com os seguintes 

Grupos de Trabalho: Formação Permanente/Reorientação Curricular, Educação 

Infantil, Educação Fundamental, Educação de Jovens e Adultos/Mova, Multimeios 

e Múltiplas Linguagens, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 

Gestão, Educação Especial, Projetos Especiais e Pesquisa e Intercâmbio 

Cultural. Esses grupos articulavam-se e se reagrupavam “na medida das relações 

entre suas especificidades e ações” (idem) toda vez que os encaminhamentos e 

procedimentos fossem comuns. Dessa forma, e a partir de uma visão estratégica 

de planejamento, foram elaborados planos de ação por grupo e garantidas as 

articulações e inter-relações entre eles. 

Durante o ano de 2001, foram desencadeadas ações para o debate sobre 

formação permanente/reorientação curricular. Por isso,  

 

[...] foram realizados encontros organizados em duas fases compondo o 
Programa de Formação de Formadores. A primeira fase, no 1º semestre 
de 2001, visou socializar com representantes das equipes dos NAEs 
pesquisas realizadas sobre formação na rede municipal de ensino no 
período de 89 a 92. A intenção foi impactar a experiência vivida, com as 
tendências pedagógicas atuais. A segunda fase, no 2º semestre de 
2001, envolveu toda a equipe dos NAEs, com o objetivo de implementar 
a proposta de Formação da SME, através dos Grupos de 
Acompanhamento da Ação Educativa (GAAEs)[

38
] sob a temática de 

Formação Permanente e Reorientação Curricular (SÃO PAULO 
(Município), 2002, p. 28, grifo meu). 

 

Em outro momento histórico, outros protagonistas, principalmente dentro 

da burocracia educacional, buscaram referências no que foi realizado por Paulo 

                                                   
38

 As reuniões do GAAE foram realizadas nas horas-atividade coletivas. As escolas estavam 
agrupadas por proximidade física – pólos – e se reuniam em espaços amplos, antes da existência 
dos Centros de Educação Unificados (CEUs), para reflexão e discussão, numa relação dialógica, 
das experiências concretas e múltiplas. O GAAE era composto por integrantes da Equipe 
Pedagógica dos NAEs e deveria contar com a presença e assessoria de um profissional ligado à 
unidade. O que se objetivou foi estimular e garantir o diálogo necessário entre NAEs, escolas e 
universidade. 
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Freire e equipe para a ressignificação da ação educativa. As bases para justificar 

a implementação do Projeto de Formação Permanente era o entendimento de que 

 

[...] o professor é um profissional importante porque colabora ou não com 
a permanência dos alunos na escola. Isto justificou a formação 
permanente, entendida como atitude aberta do professor para uma 
preparação constante, dirigida para dar respostas comprometidas e 
atualizadas (FORNAZARI, 2009, p. 121). 

 

A referência para a formação era a do professor prático-reflexivo (SÃO 

PAULO (Município), 2001a, p. 6): a ação-reflexão-ação, partindo e voltando à 

realidade educacional, social, política, econômica vivida, “a formação como um 

processo que tem como ponto de partida a sala de aula, à qual deve retornar por 

meio da constante reflexão e problematização teórica das experiências e práticas 

dos educandos” (SÃO PAULO (Município), 2001a, p. 7). 

Essa proposta de formação intencionava fazer que o professor percebesse 

que o conhecimento pode ser trabalhado em uma perspectiva emancipadora, 

desalienante. Por essa razão, considero equivocada a ponderação feita por 

Fornazari (2009, p. 124) sobre o pressuposto do professor prático-reflexivo, 

desejado pela gestão:  

 

[...] a ação-reflexão-ação deveria ser feita a partir da realidade, a ela 
retornando, o que sugere o gradativo afastamento dos conhecimentos 
produzidos pela humanidade e a rápida absorção dos conteúdos 
necessários à sobrevivência num mundo tido como imutável e ideal. 

 

Parece-me que esse comentário é muito mais fruto de uma luta dentro de 

um determinado campo, o de programas de pós-graduação, do que a 

intencionalidade por trás da proposta. Senão, vejamos: 

 

o referencial que tem norteado a política educacional do atual governo 
da cidade de São Paulo é outro: o desenvolvimento das múltiplas 
potencialidades humanas em sua riqueza e diversidade para acesso às 
condições de produção do conhecimento e da cultura é imprescindível. 
Para tanto, a educação pode e deve possibilitar, no plano individual, a 
capacidade de compreensão das relações do homem com a natureza, a 
cultura e a sociedade. Isso requer o desenvolvimento da capacidade de 
observação, identificação, comparação, crítica, generalização e criação 
face às informações ou fenômenos e experiências imediatas, de modo a 
permitir a abstração, a construção e a apropriação de conceitos. Trata-
se, assim de possibilitar a construção da autonomia de homens e 
mulheres. Trata-se do exercício da liberdade a partir de marcos éticos 
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como a cooperação, a solidariedade e o respeito pelo ser humano, 
fundamentos básicos do exercício da cidadania.  
No plano social, a educação – do socializar e preservar a cultura, 
enquanto patrimônio – contribui para que cada ser humano, ao se 
conceber como sujeito, assuma conscientemente a ideia e a prática da 
transformação e não a adaptação às condições históricas estabelecidas 
sem qualquer chance de reflexão acerca do vivido e do conhecido (SÃO 
PAULO (Município), 2001a, p. 8). 

 

É possível perceber, dessa forma, que não se almejou, tanto para o 

professor como para o aluno, em tese, uma formação para a adequação, uma 

formação que desconsiderasse o conhecimento científico, o conhecimento 

acumulado pela humanidade. O que estava em pauta eram os fins da formação 

em geral. Nesse sentido, a busca de referências, na aparência, no legado 

freireano provocou, simultaneamente, um distanciamento e uma aproximação às 

ponderações feitas por Zeichner (2008, p.548):  

 

Infelizmente, na minha visão, a maior parte do discurso sobre a 
“reflexão” na formação docente hoje, mesmo depois de todas as críticas, 
falha ao deixar de incorporar o tipo de análise social e política que é 
necessária para visualizar e, então, desafiar as estruturas que continuam 
impedindo que atinjamos os objetivos mais nobres como educadores. 
Porém, sou otimista que formadores de educadores vão se mobilizar 
para desafiar e se certificar que o objetivo da reflexão na formação 
docente não ajude a reproduzir inconscientemente o status quo. O 
propósito de se trabalhar para a justiça social é uma parte fundamental 
do ofício dos formadores de educadores em sociedades democráticas e 
não deveríamos aceitar outra coisa, a não ser algo que nos ajude a 
progredir em direção a essa realização. 

 

A administração Marta Suplicy concebia “a educação como direito que 

pode transformar a vida dos cidadãos, da cidade e do país em todos os campos” 

(SÃO PAULO (Município), 2001, p.9). Afirmava que usaria, como suporte para as 

ações, na área da educação, a legislação vigente (LDBEN), e os recursos 

disponíveis seriam utilizados para, em discussão com o Estado, manter 

universalizado o ensino de oito anos; ampliar, de forma progressiva, o 

atendimento da educação infantil; redimensionar o Movimento de Alfabetização 

de Jovens e adultos (Mova), ampliando o atendimento da suplência, articulando 

com formação profissional e, inclusive, negociando com o governo estadual; 

discutir sobre os modos de inclusão, criando condições materiais e pedagógicas 

para os portadores de necessidades especiais (PNE). Com a retomada dessas 
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diretrizes e, inclusive, a ideia de formação permanente, essa administração 

procurou mostrar que 

 

esta será nossa forma de homenagear Paulo Freire. Ao transformarmos 
a política educacional, ao repensarmos a teoria à luz da experiência, 
estamos certos de estar reavivando princípios que não poderão 
mergulhar no silêncio enquanto em nosso mundo houver seres humanos 
que, com sensibilidade, buscam a transformação, combatendo a injustiça 
(SÃO PAULO (Município), n. 1, 2001, p. 9) . 

 

A meu ver, esse é um dos problemas do governo Marta Suplicy com seus 

vários secretários da educação. O governo adotou dois caminhos, distintos e 

paradoxais, na educação. Para o público interno, professores, coordenadores, 

diretores, um discurso embasado em pressupostos freireanos, ao mesmo tempo 

incorporou, como política pública, princípios neoliberais. O pressuposto de se ter 

um professor prático-reflexivo não foi aleatório, precisava ser entendido junto com 

um contexto mais amplo, com a promulgação da Lei n. 1.3274/2002, que criou a 

gratificação por Desenvolvimento Educacional (que será abordada mais adiante), 

o governo Marta Suplicy deixou como legado, dentro da lógica da modernização 

da gestão: 

 

Entre os anos 80 e o novo milênio, o desenvolvimento do controlo 
político e administrativo sobre os professores atingiu proporções 
enormes. Em termos de poder e de visibilidade, esta realidade 
representa, para os docentes, “um regresso às sombras”, face às novas 
orientações curriculares [...], às avaliações de desempenho e sistemas e 
prestações de contas, a uma avalanche de novas políticas legisladas e a 
novos padrões de governação e administração das escolas. [...] o 
movimento dos standarts [padrões de qualidade] “retira a ênfase 
colocada na construção do conhecimento local nas e pelas 
comunidades, assim como diminui o papel do docente, enquanto decisor 
e agente de mudança”. Estas tendências de mudanças na governação 
educacional são acompanhadas de uma focalização singular na “prática” 
e no “conhecimento prático” (GOODSON, 2008a, p. 95-96). 

 

Foram criadas estratégias de modernização da gestão que buscou o 

sucesso escolar por premiação. Essas estratégias reforçaram uma cultura escolar 

combatida na gestão Freire: da prática pela prática, portanto sem teoria, do 

conhecimento prático descontextualizado, das “receitas” prontas para o professor. 

Não era possível, portanto, a ideia de professor como intelectual crítico 

transformador. Decisões importantes foram tomadas sem uma profunda 
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discussão com a categoria. Por essa razão, conceitos como participação, 

democracia, autonomia, autoria ficaram esvaziados de sentido. 

Para a formação permanente, a ideia de professor prático reflexivo foi 

redutora quando comparada com o governo Luiza Erundina. Nesse governo, com 

Paulo Freire à frente da SME, assumiu-se, claramente, a ideia de solidariedade 

de classe, de apropriação do conhecimento histórico acumulado para a produção 

de seres humanos conscientes de sua natureza histórica. O professor era 

entendido e buscou-se exatamente isso, como um intelectual crítico 

transformador, como alguém capaz de questionar criticamente sua concepção de 

sociedade, de escolarização, portanto, que fosse capaz de  

 

[...]desenvolver um conhecimento sobre o ensino que reconheça e 
questione sua natureza socialmente construída e o modo pelo qual se 
relaciona com a ordem social, bem como analisar as possibilidades 
transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do ensino 
(CONTRERAS, 2012, pp. 173-4). 

 

Quando um professor, na gestão Freire, assumia sala(s) de aula(s), 

“automaticamente” passava para JEI, ou seja, passava a ter o direito de participar 

dos horários coletivos de formação. No governo Marta, isso não ocorreu. O 

professor deveria fazer a escolha por essa jornada no dia da atribuição de aulas. 

Caso tivesse interesse nesse tipo de jornada e não tivesse o número de aulas 

necessárias, 24 ou 25, esse professor não teria o direito a essa formação 

permanente em serviço. Em outras palavras, a administração Marta em nada 

alterou o quadro39 no sentido quantitativo, de professores com direito à formação 

construída no governo Maluf. Com relação, ainda, à segunda administração 

petista na cidade de São Paulo, apesar da tão propalada, via, por exemplo, 

revistas EducAção nºs 1, 2, 3, 4 e 5, reorientação curricular, do discurso de 

autonomia para as escolas, da possibilidade de autoria, na prática, poucas 

condições foram dadas para tal. A comunidade escolar sentia uma enorme 

distância entre o discurso e as possibilidades concretas de ação. Segundo 

Falsarella (2005, p. 113),  

 

o que se encontra nas publicações são mais declarações de princípios 
do que propostas concretas de como efetivá-las. Pelo contrário, as 

                                                   
39 Ver nota 34. 
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propostas concretizadas pela SME guardam pequena relação com o 
discurso oficial. Fica a parecer que as estratégias da PMSP, dentro de 
um jogo de ocultamento de suas verdadeiras intenções, apresentam uma 
analogia com as estratégias neoliberais, uma vez que calcadas em uma 
retórica: apesar do discurso em defesa da participação, as decisões mais 
importantes foram tomadas nos bastidores, por meio de articulações do 
poder executivo junto à Câmara Municipal

[40]
, portanto, pelos detentores 

do discurso público. Podemos acrescentar, então, que a democracia 
participativa foi tomada, pelo menos na área educacional, mais como 
estratégia de mobilização do que como real envolvimento do 
professorado e da população na tomada de decisões (FALSARELLA, 
2005, p. 113). 

 

Entendo que a administração Marta apropriou-se de conceitos freireanos 

na aparência. Esse é o real problema e não o apontado por Fornazari. Dessa 

maneira, a formação permanente docente reflexiva emancipadora estava 

impossibilitada. Não houve escuta, participação. Não houve o reconhecimento da 

existência de sujeitos. Quando democracia participativa, logo, escuta, portanto 

reconhecimento que existe outro não passa de retórica, de falácia, nos 

aproximamos mais uma vez de uma atividade técnica. Cabe, então, aos 

professores somente ajustar os meios para que se atinjam objetivos definidos por 

outros. Se cabe à escola pensar a relação ensino-aprendizagem sem poder 

relacionar e questionar com as questões estruturais (por exemplo, a própria 

política de SME), os profissionais de ensino estão fadados à heteronomia. Se a 

própria estrutura educacional não pode ser questionada e modificada, em outras 

palavras, o poder estabelecido, estamos longe dos princípios freireanos.  

Ainda no governo Marta Suplicy, em 04/01/2002, Hélio Bicudo, prefeito em 

exercício, sancionou a Lei Municipal n. 1.3274/2002. Com essa lei, foi criada a 

Gratificação por Desenvolvimento Educacional (GDE), ou seja, os servidores 

lotados na RME e nas sedes dos NAEs, receberiam anualmente uma gratificação 

desde que atingissem os indicadores de desempenho fixados pela SME. Com 

essa medida, a educação pública municipal incorporou mais um princípio do 

neoliberalismo: premiação por desempenho. A relação ensino-aprendizagem 

                                                   
40

 Por exemplo, a Lei Orgânica Municipal foi alterada na Câmara dos Vereadores em 04/04/1990. 
Na nova redação da LOM (art. 200, § 4º e 5º), ficou definido que o Plano Municipal de Educação 
seguirá o disposto na LDB, ou seja, serão aplicados 25% em educação (art. 70) e será 
complementado por um programa de termo vago, educação inclusiva. Concretamente o que 
ocorreu foi o seguinte: como o município aplicava 31% da sua receita em educação e agora 
passava a seguir o disposto no art. 70 da LDB, 6% foram desviados para outras finalidades. Dessa 
forma, com o desvio dos 6%, os CEUs foram construídos e as demandas internas das escolas 
aumentaram: entregar leite ( gestão Maluf), acrescido agora com escolher as crianças com direito 
a transporte, entregar material ficaram sendo responsabilidade das unidades escolares. 
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tomada dentro de uma lógica de mercadoria. Os indicadores de desempenho são, 

até hoje, definidos externamente. Como as escolas não podem construir esses 

indicadores, isso implica tirar sua autonomia de modo concreto.  

Ball (2002, 2004) vem chamando a atenção para as reformas 

empreendidas no campo da educação, que levam para dentro do Estado valores, 

tais como espírito empresarial, competição, excelência – do mercado privado. É a 

chamada “cultura da performatividade”, que é, 

 

[...] uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se serve 
de críticas, comparações e exposições como meio de controlo, atrito e 
mudança. Os desempenhos (de sujeitos individuais ou organizações) 
servem como medidas de produtividade e rendimento, ou mostras de 
“qualidade” ou ainda “momentos” de promoção ou inspecção. Significam, 
englobam e representam a validade, a qualidade ou valor de um 
indivíduo ou organização dentro de um determinado âmbito de 
julgamento/avaliação (BALL, 2002, p. 4). 

 

O governo Marta Suplicy, na aparência, por meio do discurso, promoveu 

uma ruptura no campo educacional com os dois governos anteriores. No entanto, 

na vida concreta das escolas, dos professores, através de leis, a gestão 

educacional produziu condições de aproximação com estas gestões e, dessa 

forma, distanciamento dos pressupostos freireanos. Essa é sua essência. Com a 

Lei n. 1.3264/2002 os professores, não apenas, podiam ter seus valores, na 

qualidade de sujeitos éticos, colocados em crise. Pagamentos por desempenho 

podiam “abrir as portas” para o “sujeito-empresa do seu EU”, para uma vida de 

cálculo (BALL, 2002). As representações, em outras palavras, podiam ser 

desestabilizadas. O estímulo proporcionado pela gratificação levaria os 

professores a querer melhorar dentro de determinados padrões de qualidade e 

produtividade.  

 

[...] Trata-se de alvos a serem atingidos, medidos e avaliados, em meio a 
confusos sentimentos de incerteza e insegurança que acabam por 
desnortear os indivíduos. Nada que se assemelhe, fica evidente, a uma 
prática profissional pautada por autonomia, compromisso e 
autoconfiança (MOREIRA, 2013, p. 72-73). 

 

O que encontramos nesse governo, não apenas nele, é verdade, foi um 

discurso a favor da autonomia, da autoria. Como é possível se “as portas do 

controle” foram exacerbadas? Por isso, afirmei que o uso feito de princípios 
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freireanos foi aparente. O preço a ser pago, quando usamos esses princípios, é 

de outra ordem: é o desenvolvimento de seres humanos autônomos, 

emancipados. São outros princípios no que diz respeito aos meios e aos fins tanto 

para alunos como para professores. É a possibilidade de encontro entre o bom 

senso da doxa e o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, não é possível 

pensarmos no uso desse conhecimento acumulado pela humanidade como razão 

instrumental apenas para ser utilizado para a formação de mão de obra para a 

reprodução do capital. Existe uma dimensão política que não é escamoteada. A 

formação permanente, dentro do legado freireano, abre uma dimensão histórica, 

portanto de ação humana constante, na qual seres humanos e sociedade podem 

ser transformados. 

Como já escrito, a cidade de São Paulo fez nova movimentação ideológica, 

à direita, elegendo José Serra como novo prefeito, que assumiu a administração 

municipal de janeiro de 2005 a março de 2006 e escolheu como secretário de 

educação José Aristodemo Pinotti. Ambos saíram em março de 2006, o primeiro 

como candidato à Presidência da República (derrotado), e o segundo como 

candidato a Deputado Federal (eleito). Em seus respectivos lugares, assumiram 

Gilberto Kassab (31/03/2006-31/12/2012) e Alexandre Alves Schneider 

(31/03/2006-31/03/2012). Em março de 2012, assumiu a secretária adjunta Célia 

Regina Guidon, que permaneceu até 31/12/2012. Gilberto Kassab deu 

continuidade à política educacional de Serra, uma vez que Alexandre Alves 

Schneider pertencia aos quadros do PSDB, conseguindo ser reeleito para 

aprofundar as mudanças, no nosso caso, na área educacional.  

Quando assumiram a administração municipal, na área educacional, José 

Serra e José A. Pinotti encontraram o seguinte:  

 

o quadro de servidores da Educação [...] [possuía] aproximadamente 18 
mil profissionais de apoio e 58 mil profissionais do magistério, sendo 234 
supervisores, 1.310 diretores, 1.939 coordenadores pedagógicos e cerca 
de 52 mil professores (SÃO PAULO (Município), 2005a, p. 14). 

 

Esses servidores da Educação estavam distribuídos por 1.512 escolas que 

pertenciam às 13 Coordenadorias de Educação – que deixaram de ser chamadas 

NAEs. Entre Educação Infantil (CEIs diretos e CEIs conveniados indiretos), 

Escolas de Ensino Fundamental (Emef), Escolas de Ensino Fundamental e Médio 
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(EMEFM), Escolas de Educação Especial (EMEE), Centros de Educação e 

Cultura Indígena (Ceci) e Centros Integrados de Jovens e Adultos (Cieja), cerca 

de 1 milhão de crianças, jovens e adultos, estava matriculado na rede pública de 

ensino municipal.  

Logo que assumiu a Secretaria de Educação Municipal, José Aristodemo 

Pinotti, via SME, divulgou para a RME um documento intitulado Educação no 

Município de São Paulo – Uma proposta para discussão. Nesse documento, foi 

apresentada uma justificativa para as mudanças que seriam propostas, inclusive 

para a formação continuada. 

 

As avaliações do rendimento escolar, aplicadas e conhecidas em nosso 
país, indicam a necessidade de adoção de medidas urgentes, que visem 
assegurar melhorias dos resultados até aqui conhecidos e apontar 
soluções ortodoxas e heterodoxas para buscar solucionar os problemas 
detectados (SÃO PAULO (Município), 2005, p. 3). 

 

Para dar conta desse e de outros problemas apontados no documento, era 

preciso então “ter uma visão renovada e holística do processo 

ensino/aprendizagem” (ibidem, p. 9) e, ao mesmo tempo, “implantar um 

gerenciamento estratégico eficiente, que permita corrigir defeitos graves e 

implementar projetos, tirando-os do papel, fazendo que as modernas e eficientes 

práticas pedagógicas possam chegar à rotina das escolas” (idem). Entre os 

encaminhamentos apresentados, estava a formação, chamada também, nessa 

gestão, de Educação Continuada que deveria ser 

 

[...] relevante e [...foi] feita por intermédio da criação de uma Agência de 
Formação e Aprimoramento da Ação Pedagógica ligada à Fundação 
Paulistana de Educação e Tecnologia, que [tinha], como fio condutor, a 
política educacional da Secretaria, implementada pela DOT, tendo o 
Diretor de Escola como o principal articulador do processo; o 
Coordenador Pedagógico, como responsável pela gestão das ações de 
formação, e a escola como campo de atuação, oferecendo educação 
continuada para os professores na unidade escolar, usando metodologia 
de ensino inserida na identificação de problemas de aprendizagem dos 
alunos de cada escola (Problem Based Learning), com estratégia à 
distância e presencial. [...] É preciso criar incentivos para as melhoras 
qualitativas (aprendizado dos alunos), que constituem o objetivo mais 
desejado e que deve ser premiado (SÃO PAULO (Município), 2005, p. 
14-5). 
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A proposta lançada apontava a necessidade de consolidação de grupos de 

trabalho a serem formados por equipes das Coordenadorias, supervisores, 

diretores e coordenadores pedagógicos. Apoiadas pelo DOT/SME, essas equipes 

deveriam criar contextos formativos específicos – correspondentes a suas 

funções –, buscando solucionar juntas os problemas das unidades escolares. 

Esses grupos deveriam “mapear e organizar as demandas de formação de suas 

equipes pedagógicas nas Unidades Educacionais” (SÃO PAULO (Município) 

2005a, p. 10). Dessa maneira, a formação de professores foi, supostamente, 

definida e planejada, de acordo com as necessidades concretas de cada unidade 

escolar. No entanto, precisamos compreender que as necessidades concretas 

estavam entendidas como sendo a de aumentar as competências leitoras e 

escritoras dos alunos. Para tanto, a SME lançou, entre outros, o programa Ler e 

escrever – Prioridade na escola municipal, que envolveu: 

 

[...] as Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs), as Escolas de Ensino 
Fundamental e Médio (EMEFMs) e as Escolas de Educação Especial 
(EMEEs). Pretend[eu] alterar os dados relativos à alfabetização dos 
alunos da RME por meio de projetos que visa[vam] reverter o quadro de 
fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização 
precária dos alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal 
de Ensino. A metodologia do Programa envolve a formação dos 
Coordenadores Pedagógicos, de todos os professores regentes do 1º 
ano do Ciclo I e dos demais professores da escola [...] (FORNAZARI, 
2009, p. 128). 

 

O objetivo da formação continuada foi, então, o de favorecer a reflexão das 

práticas pedagógicas, um quesito das competências profissionais, no sentido da 

“melhoria dos resultados alcançados pelos alunos no processo de ensino 

aprendizagem” (SÃO PAULO (Município) 2005a, p. 16). É possível perceber que, 

nessa administração, a ideia de reflexão não tem um caráter, uma intenção 

emancipadora, e sim  

 

[...] uma ajuda aos professores [para] refletirem sobre seu ensino, tendo 
como principal objetivo reproduzir melhor um currículo ou um método de 
ensino que a pesquisa supostamente encontrou como mais efetivo para 
elevar os resultados dos estudantes nos testes padronizados 
(ZEICHNER, 2008, p. 541). 
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Foi o aprofundamento, por oito anos, de uma dimensão 

predominantemente técnica da formação continuada. Entre as prioridades/metas 

estabelecidas para SME/DOT para a macroformação, encontraremos três:  

 

[1] Curto prazo: fortalecer as equipes escolares, articulando o trabalho de 
supervisores, diretores e coordenadores dentro das escolas em torno da 
aprendizagem da leitura e da escrita. 
[2] Médio prazo: garantir que, gradativamente, os coordenadores 
Pedagógicos assumam de fato a responsabilidade pela gestão da 
formação continuada dos professores nas Unidades Educacionais;  
Imprimir uma metodologia de formação de gestão pedagógica nas 
escolas – focada neste primeiro momento na melhoria da aprendizagem 
dos alunos em relação à leitura e à escrita; 
Garantir que os professores dêem novos significados às práticas de 
leitura e escrita, tornando-as mais eficientes de modo que os alunos 
aprendam mais e melhor.  
[3] Longo prazo: consolidar a organização e funcionamento da Rede, 
como espaço de autoria na formação continuada e produção de 
conhecimento didático. 
Tornar alfabetizados (usuários competentes da leitura e da escrita) todos 
os alunos do 2º ano do Ciclo I em diante (SÃO PAULO (Município) 
2005a, p. 18). 

 

O Coordenador Pedagógico (CP), cargo criado no governo Covas, foi 

alçado como o articulador, como a ligação entre as equipes pedagógicas das 

Coordenadorias de Educação (DOT/P) e os professores para a formação 

continuada. Diretrizes, orientações gerais foram determinadas e o CP junto com 

os diretores41 foram os responsáveis pela implementação da política educacional. 

O que se vislumbrou foi a produção de uma nova cultura organizacional42. 

Em 2005, foi instituído, na Rede Municipal de Ensino, o Sistema de avaliação de 

aproveitamento escolar dos alunos para medir seu desempenho – em novembro 

de 2007 foi aplicada a primeira versão da Prova São Paulo. Os resultados seriam 

usados para “diagnósticos, planejamento e gestão de ações para melhoria e 

avanços nos processos de ensino-aprendizagem” (Lei Municipal n. 1.4063/2005). 

A gestão ofereceu aos diretores, chamados de gestores, uma formação 

                                                   
41

Na gestão Serra/Kassab o diretor deveria ser o grande articulador dos novos desafios postos à 
escola. A ele competia [...] a liderança e organização do trabalho de todos que nela atuam, de 
modo a orientá-los no desenvolvimento de ambiente educacional capaz de promover 
aprendizagens e formação dos alunos, no nível mais elevado possível, de modo que estejam 
capacitados a enfrentar os novos desafios que são apresentados (LUCK, 2009, p. 17).  
42

[...] a cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por valores, atitudes 
e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização, ela se refere ao sistema de 
significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais. 
Constitui o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização (LUCK, 2009, 
p. 116). 
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semipresencial em “Gestão Escolar”. Esses profissionais receberam um material 

redigido por Heloísa Luck – diretora do Centro de Desenvolvimento Humano 

Aplicado (Cedhap) –, intitulado Dimensões da gestão escolar e suas 

competências, organizado pela Universidade Positivo e financiado pela Fundação 

Lemann. Liderados pelo diretor, os professores “deveriam” entender que 

 

[...] são profissionais que influem diretamente na formação dos alunos, a 
partir de seu desempenho baseado em conhecimentos, habilidades e 
atitudes e sobretudo por seus horizontes pessoais, profissionais e 
culturais. De sua postura diante da vida, dos desafios, da educação e 
das dificuldades do dia-a-dia depende a qualidade de seu trabalho. 
Professores bem informados e bem formados são fundamentais para a 
orientação competente de seus alunos. Sua atuação junto de seus 
alunos deve ser aberta, com forte liderança e perspectivas positivas 
orientadas para o sucesso. Professores com elevadas expectativas no 
sentido de fazer diferença na aprendizagem de todos e cada aluno são 
aqueles que mais contribuem para a formação desses (LUCK, 2009, p. 
21, grifos meus). 

 

Era preciso ofertar, então, uma formação continuada que não só 

transcendesse o Programa Ler e escrever – Prioridade na escola municipal, mas 

também possibilitasse a percepção de que 

 

O desenvolvimento da competência profissional é de vital importância 
para todos que atuam em educação, como condição de aprimoramento 
de sua identidade profissional baseada em promoção de resultados cada 
vez mais eficazes e capacidade de responder efetivamente aos desafios 
sempre novos da educação (LUCK, 2009, p. 88, grifos meus). 

 

O que se vem construindo, a partir do governo Maluf, passando pelo 

governo Pitta e Marta, e desde 2005, com José Serra e, posteriormente, com 

Gilberto Kassab, é um projeto de formação no qual o professor precisa estar em 

sintonia com o projeto neoliberal. Esse profissional da educação passa tanto na 

formação inicial quanto na continuada por um esvaziamento da dimensão política 

do seu fazer. 

Com a publicação da Lei n. 14.063/2005, as condições para o 

entrelaçamento de decisões tomadas em governos anteriores (Pitta e Marta) 

estavam dadas. A Portaria n. 1.401/97 (governo Pitta) enquadrava o PEA no 

“mundo do ensino e aprendizagem do aluno”; o governo Marta produziu a Lei 

Municipal n. 13.274/02, instituindo a Gratificação por Desenvolvimento 

Educacional (GDE). No governo Kassab, foi promulgada a Lei Municipal n. 
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14.938/09, que criou o Prêmio de Desempenho Educacional (PDE). Na prática, 

ocorreu apenas uma troca de nomenclatura, de GDE para PDE. Com essas leis e 

portaria, as escolas ficaram “engessadas” tanto na discussão curricular quanto na 

formação em serviço.  

O que se objetivou na RME, com muitas contradições, foi um educador que 

se orientasse pela busca das melhorias dos índices nas macroavaliações 

externas. Nesse sentido, a experiência desejada pelas diretrizes dos governos 

citados, e não apenas deles, foi uma ideia de experiência redutora. Professores e 

alunos deveriam estar presos – vinculados tanto no pensamento quanto na ação 

– aos Referenciais Analíticos de Desempenho Escolar. A possibilidade de 

construção e compartilhamento de experiências, tanto de professores como de 

alunos, com o mundo, com a cultura, com a alteridade buscando a autonomia, a 

transformação social radical do ser humano, tornaram-se mais restritas. 

Nesse sentido, o percurso formativo em serviço que vem sendo construído, 

mesmo com governos considerados de esquerda na cidade de São Paulo, 

aproxima-se das considerações de Hypolito (2010, p. 1345-6): 

 

A valorização da formação em serviço é apresentada como solução 
eficiente para a educação, desde que articulada a resultados, como 
formação que desenvolve as competências necessárias para elevar o 
desempenho das escolas sem criticismos políticos, considerados 
levianos [...] uma autonomia imaginada, despersonalizada, uma docência 
de resultados confundida com profissionalismo. 
[...] o que estaria sendo requisitado é um colaborador para a efetiva 
realização dos padrões estandartizados de um currículo necessário para 
a reestruturação econômica do capitalismo, no atual contexto 
globalizado.  

 

O que se presume, lamentavelmente, é a volta do professor preso ao 

mundo da sala de aula. O olhar, a reflexão possível, enquanto diretriz, está 

restrita, confinada, a esse espaço. As práticas colaborativas estimuladas, entre os 

professores, são para a busca de resultados nas avaliações externas. Nem todos 

os profissionais da educação aceitam essa situação. Sofrem, lutam. Por quê? 

Qual a razão? Nesse sentido, a formação construída na gestão Freire atingiu suas 

finalidades? O capítulo 5 desta tese objetiva discutir, a partir das narrativas de 

professores, estas questões para não ficarmos apenas nas falácias teóricas de 

muitas teses. 
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Capítulo 4 

O currículo e a formação de professores 

 

 

[...] que forças fazem com que esse currículo oficial seja 
hegemônico e que forças fazem com que esse currículo aja para 

produzir identidades sociais que ajudam a prolongar as relações de 
poder existentes? Essas forças vão desde o poder dos grupos e classes 
dominantes corporificado no Estado [...] quanto inúmeros atos cotidianos 

nas escolas e salas de aula que são expressões sutis e complexas de 
importantes relações de poder. 

Tomaz Tadeu da Silva (1996, p. 91). 

 

 

Para entender os professores e suas práticas, suas resistências, não basta 

olhar para a história seja da formação inicial, seja da formação em serviço. É 

preciso resgatar algumas “entrelinhas”. Uma delas encontra-se no conceito de 

currículo e seus desdobramentos na vida concreta do professor. 

O termo “currículo” é empregado, segundo David Hamilton (1992), pela 

primeira vez, ao longo do século XVI, mais precisamente em 1633 – momento da 

expansão capitalista, de novas necessidades, de novos seres humanos que 

dessem conta dessas novas demandas sociais, políticas e econômicas. 

Inicialmente, o emprego da palavra “currículo” denotava uma preocupação com 

organização e método. Entre os séculos XV e XVI, acontecia a transição de 

modelos econômicos – era o declínio do feudalismo e a transição para uma 

sociedade capitalista. Diversas mudanças – de ordem jurídica, política, 

econômica, social e ideológica –, portanto, foram impostas. Não por outra razão, o 

sistema educativo passou por uma reestruturação. O ensino deixou, lentamente, 

de ser individualizado e passou a ser simultâneo. Para um novo mundo, uma 

nova ordem econômica, um novo ser humano se fez necessário.  

O termo “currículo” foi empregado, na universidade de Glasgow e era 

entendido como a totalidade de um curso a ser seguido pelos estudantes. Essa 

ideia sobre o termo produziu algumas consequências tanto para o ser professor 

quanto para a rotina da sala de aula. Parece óbvio hoje dizer que o ensino, em 

qualquer etapa, precisa ser planejado. Isso implica seleção, organização de 

conteúdos, atividades. No entanto, ao olhar para o século XIX, percebe-se que 
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[...] aceitava-se com tranquilidade que as disciplinas tinham 
conteúdos/atividades que lhes eram próprias e que suas especificidades 
ditavam sua utilidade para o desenvolvimento de certas atividades da 
mente. O ensino tradicional ou jesuítico operava com tais princípios, 
defendendo que certas disciplinas facilitavam o raciocínio lógico ou 
mesmo ampliava a memória (LOPES; MACEDO, 2011, p. 21). 

 

Esse entendimento do termo “currículo” produziu um tipo de professor. Seu 

treinamento, conforme subtítulo 2.1 a 2.3 desta tese, estava centrado na 

transmissão e memorização de conteúdos.  

O conceito de currículo começou a ser estruturado e se consolidou ao 

longo do século XX. Definir currículo, com base nesse amplo movimento teórico 

de forma peremptória e definitiva, sua essência, é algo considerado impossível de 

ser feito. O que considero plausível é mostrar os “acordos sobre os sentidos de tal 

termo, sempre parciais e localizados historicamente” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 

19). Pelo menos desde Bobbitt, com a publicação em 1918 do livro The 

curriculum, os estudos curriculares vêm definindo seu objeto de múltiplas formas. 

Tais concepções, entretanto, escondem, ou não, modelos de sociedade, de seres 

humanos, de relações de poder. O que se disputa, em uma sociedade capitalista, 

são projetos de sociedade, de cidadão e, por extensão, de construção de tipos de 

professores. Há sempre uma intencionalidade, por isso o currículo é práxis, seja 

de um governo, de professores, de formadores de professores. 

Os estudiosos de currículo com seus suportes teóricos são os 

responsáveis por uma gama de definições. Mesmo assim, é possível perceber 

que existem aspectos comuns a essas concepções: “a ideia de organização, 

prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagens por docentes [para 

docentes inclusive]/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo 

educativo” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19).  

Por isso, escrever, refletir, sobre currículo, obriga necessariamente a refletir 

sobre o(a) professor(a) e sua prática. Afinal, partimos do pressuposto de que 

 

se a concepção de currículo corresponde às experiências pedagógicas 
em que docentes e estudantes constroem e reconstroem conhecimentos, 
se cabe aos docentes participação ativa no processo de planejar e 
desenvolver tais experiências, não ocorre desenvolvimento curricular se 
não ocorrer simultaneamente o desenvolvimento do professor e, com 
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ele, o aperfeiçoamento das práticas escolares (ALVAREZ MENDEZ apud 
MOREIRA, 2001, p. 40). 

 

Logo, não é possível refletir sobre currículo, olhar para a prática 

professoral, sem ter no horizonte o professor e sua formação. A formação do 

professor – seja a inicial, seja a em serviço – em termos históricos esteve e está 

marcada por uma racionalidade técnica.  

O currículo, por essas razões, pode ser entendido como um artefato para 

controle social, como já escrito. Nesse sentido, ele pode ajudar a produzir modos, 

jeitos de ser, quer do aluno, quer do professor, desejáveis à ordem econômica e 

política vigente. Para tal ensejo, a concepção curricular precisa ser 

eminentemente tecnicista. É a chamada concepção curricular tradicional. Essa 

concepção curricular ganhou espaço social a partir de Bobbitt. É uma concepção 

para a adequação social, ao status quo. Nesse sentido, para Bottery  

 

no que se refere à construção do currículo, Bobbitt defendia que ele 
devia ser definido a partir da realidade presente da sociedade. Os 
objetivos do currículo consistiam nas capacidades, atitudes, hábitos, 
formas de conhecimento que o homem precisa possuir para realizar, 
adequadamente, as diferentes actividades previstas pela vida humana. O 
currículo seria, assim, constituído pelas séries de experiências que as 
crianças e os jovens necessitam ter [isso também valia para a formação 
de professores] para atingirem esses objetivos (BOTTERY apud 
BARROSO, 1995, p. 35). 

 

Partindo de uma abordagem normativa das finalidades e objetivos, Bobbitt 

“abria” uma perspectiva de construção racional do currículo (BARROSO, 1995). 

Essa concepção curricular entende o currículo como um conceito meramente 

técnico: ensino e eficiência, ou ainda com categorias psicológicas, como 

aprendizagem e desenvolvimento e, finalmente, como grade curricular e 

conteúdos. Essas concepções não questionam a ordem vigente. A ordem das 

coisas, da vida é naturalizada. A preocupação é com a organização, o método e a 

unificação da aprendizagem, em termos escolares, objetivando a adequação.  

Dentro desse pressuposto curricular não há questionamento sobre o status 

quo; o fracasso ou sucesso escolar é de responsabilidade individual, afinal, os 

conteúdos existem para todos. 
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Essa abordagem curricular trouxe para dentro da organização escolar uma 

concepção de organização empresarial. Segundo Silva (2002, p. 22), Bobbitt 

desejava que 

 

o sistema educacional fosse capaz de especificar precisamente que 
resultados pretendia obter, que pudesse estabelecer métodos para obtê-
los de forma precisa e formas de mensuração que permitissem saber 
com precisão se eles foram realmente alcançados. O sistema 
educacional deveria começar por estabelecer de forma precisa quais são 
seus objetivos. 

 

Para essa concepção curricular, a eficiência, a padronização, a hierarquia 

são fundamentais. Sendo a lógica empresarial o que dá suporte à escola, “não 

havia por que discutir abstratamente as finalidades últimas da educação: elas 

estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta” (idem, p. 23). Por isso, o 

currículo é visto como uma questão de organização, nada mais que uma 

mecânica, de desenvolvimento, “uma questão técnica” (SILVA, 2002, p. 24). 

Dentro desse contexto, é perfeitamente aceitável separar teoria e prática. O que 

tem todo sentido são os relatos de práticas. Eles são anistóricos, escondem o 

percurso teórico e servem como receitas que “deram certo” em escolas para 

todas as escolas. 

A concepção tradicional curricular desdobra-se em uma determinada 

concepção do que é educação, do que é ser professor. O conhecimento do 

professor, o específico de cada disciplina, é concebido como isolado, neutro, ou, 

ainda, como uma verdade “natural” produzida pela ciência. Cabe, então, à 

universidade, às faculdades, aos Institutos de Ensino Superior, oferecer esse tipo 

de formação inicial – é lógico que existem exceções, no entanto, esse percurso 

formativo continua sendo hegemônico. Do professor em processo formativo inicial 

o que se espera é a assimilação e a repetição desse modelo quando estiver 

atuando na educação básica. Em outras palavras, espera-se que o professor seja 

um técnico, um executor de tarefas. 

Esse tipo de pensamento, de paradigma, é redutor, simplista. É produtor de 

fracasso escolar. As formações em serviço oferecidas, no nosso caso pela SME, 

sempre foram ao encontro – a exceção é a gestão Freire – desse paradigma. O 

que se buscou foi encontrar soluções aos problemas técnicos, entendidos como 

assimilação, por parte dos alunos e dos professores, dos conteúdos científicos, 



152 
 

seja por meio da aplicação de metodologias, seja por meio de relatos de práticas. 

Não existiu/existe espaço para reflexão e, por isso, considera-se que ,a 

elaboração e transmissão dos conteúdos culturais foram/são acríticas. 

Os modelos de pesquisa positivistas e quantitativos, até os anos 1970, 

produziram “uma visão determinista e uniforme das tarefas dos professores. 

Esses modelos de pesquisa induziram a formas de treinamento, por meio de 

cursos padronizados que se tornaram sinônimo de formação em serviço” 

(IMBERNÓN, 2010). Isso significou/significa que os professores foram e são, na 

maior parte desse tempo histórico, objetos, e não sujeitos da formação. 

Na história da formação em serviço da rede municipal de São Paulo o que 

é possível constatar é que predominantemente essa história é de dependência, 

de pouca ou nenhuma autonomia, que reforçou a dicotomia entre teoria e prática 

vivida na formação inicial. 

Quando a formação, inicial ou em serviço, produz a dependência, a não 

autoria, a resolução de problemas, seu enfrentamento, nas escolas, obedece a 

orientações externas, de cima para baixo. Essa operacionalização curricular, 

portanto, repercute na leitura de mundo do professor. Seus modos de 

entendimento, por exemplo, da ideia de tempo para a aprendizagem, ou do que é 

cultura, tendem ao homogêneo. Ele, o professor, acredita em tempo único para 

aprendizagem, em uma única cultura – a que ele é portador – que tem valor 

universal. Sendo assim, não há por que dialogar, não há motivo para aprender 

com o aluno, ou professores, ou seja, com os outros. 

Grosso modo, é possível perceber que, dentro de uma concepção 

curricular tradicional, são produzidos professores comprometidos com o arranjo 

social existente, que é excludente; logo, naturalizam a desigualdade: professores 

em perfeita sintonia com os padrões culturais das classes dominantes e 

professores que acreditam que, em termos sociais, os mais fortes sempre 

vencem. A formação inicial e a em serviço produzem, portanto, um habitus 

condizente com o já exposto. 

No final dos anos 1960, esse paradigma começou a ser questionado. As 

críticas estavam voltadas para a escola e tinham o objetivo de desmontar o senso 

comum para justificar o sucesso ou fracasso escolar. Essas críticas iniciais 

“abriram as portas” para pensar a formação do professor. Althusser com o 
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estruturalismo, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron sob a ótica do simbólico, 

via cultura, e Paulo Freire e a crítica à educação bancária lançaram as bases para 

um olhar crítico sobre o currículo. A problemática curricular passou a ser vista 

como uma questão de poder, como uma construção social, histórica.  

Dentro da perspectiva marxista, inicialmente, o objetivo das produções 

teóricas era buscar a relação entre escola e economia, entre educação e 

produção. Althusser, utilizando um “marxismo anti-humanista”, porque toma como 

referência o conceito de estrutura para explicar o ser humano, mostra como a 

escola é uma importante reprodutora – não a única – no campo ideológico da 

lógica capitalista. Sutilmente as crenças necessárias – via currículo – são 

introjetadas para que as pessoas desejem, enxerguem, entendam, sintam os 

arranjos sociais como naturais. 

Bowles e Gintis (apud SILVA, 2002), a partir de meados dos anos de 1970, 

criaram o conceito de correspondência para entender a formação de um 

trabalhador capitalista. A ênfase não estava no conteúdo e sim nas relações 

sociais vividas na escola. Para serem trabalhadores subordinados, os estudantes 

praticavam papéis subordinados. Para serem trabalhadores de hierarquias 

superiores, os estudantes praticavam comando e autonomia. A escola era 

somente orientada por interesses capitalistas. Esses autores criaram uma 

concepção crítica de currículo, porém seus pressupostos teóricos impediram que 

fossem além da denúncia.  

Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, a partir do final dos anos 1960, 

influenciados pelo estruturalismo, assim como pelas leituras de Durkheim, Weber 

e Marx, fizeram uma leitura da escola sob a ótica do simbólico. Para esses 

autores, a dominação acontece por meio da cultura. A reprodução social se 

viabiliza por meio da reprodução cultural. A cultura dominante precisa ser 

reproduzida para que o todo social se perpetue. Nesse contexto, a escola tem 

também um papel importante. Bourdieu e Passeron, para explicar como isso 

ocorria, criaram uma categoria chamada arbitrário cultural. 

O arbitrário cultural são os valores e significados de uma cultura – a 

perspectiva é antropológica – mostrados como os únicos possíveis. Esses são os 

legítimos valores e significados consagrados e valorizados dentro do espaço 

escolar – a imposição e legitimação do arbitrário cultural correspondem à força da 
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classe social que o sustenta. Esses conteúdos, dentro da cultura escolar – 

portanto, existe uma perspectiva de currículo –, são apresentados como 

universais, logo, neutros. A imposição social é ocultada – para Bourdieu (2010), 

isso é chamado de violência simbólica, ela passa despercebida. 

A ideia de democracia escolar não passa de falácia, uma vez que ela trata 

como iguais aqueles que são desiguais!  

 

[...] Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os 
mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no 
âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas 
de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais 
entre as crianças das diferentes classes sociais (BOURDIEU, 2003, p. 
53). 

 

As crianças advindas das classes populares têm dificuldades de 

assimilação dessa cultura abstrata, formalizada, de dominar um conjunto de 

referências culturais e linguísticas, de se relacionar com um modo específico de 

saber. Os filhos de classe média e alta, por viverem nesse tipo de ambiente, por 

terem contato com livros, obras de arte, por viajarem, assimilam com mais 

facilidade esses conteúdos. Consequentemente, seu desempenho será melhor. 

No senso comum, fica reforçada a ideia de dom, de aptidão. Bourdieu e Passeron 

desmontaram essa ideia. O fracasso escolar é, para eles, uma produção social. 

Importante salientar que Bourdieu via como fundamental a aquisição do 

conhecimento científico pelo ser humano para se livrar da “doxa”. Este pensador 

não só foi capaz de fazer a crítica como também de apontar uma alternativa, por 

intermédio da Pedagogia Racional, para o enfrentamento da realidade. 

Michael Apple (SILVA, 2002), um pensador neomarxista, a partir dos anos 

de 1970, incorpora parte das críticas de Althusser e Bourdieu, assim como de 

Freire, para continuar apontando os limites de uma educação liberal. Para Apple 

(1982), a relação estrutural entre economia e cultura não é mecânica. Esse 

vínculo é mediado pela ação humana. Não por outra razão, o conceito 

gramsciniano de hegemonia, desenvolvido por Raymond Williams (apud APPLE, 

1982), é fundamental em sua análise. A classe dominante, para manter a 

dominação, precisa permanentemente fazer um convencimento ideológico. 

Precisa não só naturalizar as desigualdades, como também responsabilizar cada 
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um pelo lugar que ocupa na hierarquia social. Quando esses pressupostos 

tornam-se senso comum, a consciência está conquistada. 

O currículo, para Apple (idem), está silenciosamente relacionado às 

estruturas econômicas e sociais. O conhecimento materializado no currículo é um 

conhecimento particular. 

Finalmente, Apple considera fundamental o professor estar atento tanto às 

intencionalidades – os pressupostos ideológicos e epistemológicos – do currículo 

explícito quanto do currículo implícito (oculto) de normas e valores. O conceito de 

currículo oculto – que se refere “às normas, valores e atitudes que são 

frequentemente transmitidos tacitamente, através das relações sociais da escola 

e da sala de aula” (GIROUX, 1986, p. 258) –, para os teóricos críticos, é 

fundamental. É a partir dele que será possível construir resistência – a proposta 

de formação na gestão Freire caminhou nessa direção. Nesse sentido, 

 

ao enfatizar a conformidade das regras, passividade e obediência, 
constitui uma das mais importantes forças de socialização usadas 
para produzir tipos de personalidade dispostos a aceitar as 
relações sociais, características das estruturas que governam o 
mundo do trabalho (GIROUX, 1986, p. 258). 

 

Com esse conceito, torna-se possível analisar as relações sociais 

cotidianas da sala de aula e da escola, como também “os “silêncios” estruturais e 

mensagens ideológicas que moldam a forma e o conteúdo do conhecimento 

escolar” (idem, p. 88). Dessa forma, os interesses para um tipo de formação 

inicial, ou em serviço, poderão ser desvelados e criticados. As representações 

sobre ser professor, sobre a sala de aula e sua prática, poderão ter outros 

valores, significados. Para tanto, é essencial que – e isso encontraremos em 

Freire –  

 

[...] a noção de currículo oculto seja também ligada a uma noção 
de libertação, fundamentada nos valores de dignidade pessoal e 
justiça social. Assim, a essência do currículo oculto seria 
estabelecida no desenvolvimento de uma teoria da escolarização 
preocupada tanto com a reprodução quanto com a transformação 
(GIROUX, 1986, p. 89). 
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Usando do suporte teórico da Escola de Frankfurt (Adorno, Marcuse, 

Horkheimer), assim como de Freire, a partir dos anos 1980, Giroux (1986) criticou 

não só a racionalidade técnica e utilitária como também o positivismo que 

estavam presentes nas perspectivas hegemônicas sobre o currículo. 

Para Giroux (idem), tanto a vida social como a pedagogia e o currículo não 

foram marcados apenas pela experiência de dominação e controle. Era preciso 

ter uma leitura contra hegemônica, de questionamento crítico, de desordem na 

ordem. Portanto, existia uma possibilidade de construção de uma pedagogia e de 

um currículo que alimentassem não só conteúdos, mas também práticas que 

fossem críticas do senso comum, da naturalização das desigualdades. 

Três são os conceitos centrais para essa concepção libertadora: 1) Esfera 

Pública – a escola e o currículo devem ter essa finalidade. Isso implica espaços 

democráticos para discussão e participação; 2) Intelectual Público – o professor 

não é um mero técnico, não é simples executor de tarefas. Esse profissional 

precisa ser visto, precisa se entender como alguém ativamente envolvido na 

atividade de questionamento, da crítica; como alguém responsável pela 

ampliação, como projeto coletivo, dos espaços públicos – a escola é um desses 

espaços – dessas discussões. O professor pode ser um autor consciente de sua 

prática emancipadora; 3) Voz – o espaço escolar é um ambiente no qual existe 

um outro que precisa ser ouvido e considerado. É o espaço da alteridade. Os 

estudantes precisam ser considerados em seus desejos, anseios. Percebe-se, 

dessa maneira, que os significados sociais – via currículo – são impostos, mas 

podem ser contestados. 

No Brasil, Paulo Freire, a partir dos anos de 1970, discutiu questões que 

estavam diretamente ligadas ao pensar curricular. Sua matriz filosófica levou-o a 

problematizar o que significa conhecer. 

Freire criticou a ideia de que o conhecimento nada mais era do que a 

transmissão de fatos e informações transferidos do professor para o aluno. Essa 

seria uma educação autoritária, porque o papel do aluno seria passivo. Freire 

(1987, p. 58) deu um nome a isso: 

 

na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa 
das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 



157 
 

absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação 
da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 

 

Essa é sua crítica curricular. Partindo de uma concepção fenomenológica, 

Paulo Freire mostrou que o conhecimento era sempre conhecimento de algo. Não 

existia uma clara separação entre o ato de conhecer e aquilo que se conhecia. O 

conhecimento era, portanto, intencionado. Por esse motivo, o mundo só era 

mundo para nós, para nossa consciência. Esse movimento, o ato de conhecer, 

envolvia intercomunicação, intersubjetividade, mediada pelos objetos a serem 

conhecidos. Conhecer não era um ato solitário, individual. Na concepção 

freireana, o ato pedagógico – de ensinar, de educar – era um ato dialético. Essa 

foi sua proposta curricular. 

Aceitar esse pressuposto, o da dialogicidade, traz para a escola algo 

secundário e de difícil aceitação para o corpo docente, o saber da “experiência 

feita”. Em outros termos, parte-se da doxa, do senso comum, do conhecimento 

prático, do qual as classes populares são portadoras para se chegar ao 

conhecimento mais elaborado, o conhecimento científico. Nesse sentido o 

currículo, seu conceito, é ampliado, ele passa a ser 

 

[...] entendido como algo mais profundo do que a simples disposição da 
grade de disciplinas, ou a organização de seus programas escolares, mas 
especialmente a relação existente entre o universo escolar, com as 
contradições que o caracterizam, e as condições determinantes das 
relações éticas, sociais, econômicas, políticas e culturais que caracterizam 
o mundo contemporâneo (CAMARGO, 1997, p. 156). 
 

 
 Essa ampliação conceitual do que seja currículo na escola pode produzir 

um sentimento de que o conhecimento pertence a todos. Para Scocuglia (2013, p. 

106), a relevância desse sentimento de pertencimento é significativa, porque 

 

[...] em relação ao conhecimento, à construção do currículo e à sua 
aplicação coletiva pode vir a ser detonador (individual e coletivo) de um 
sentimento mais amplo de pertencimento em relação ao processo 
educativo ou à escola. Em outras palavras, se educandos e educadores, 
pais e dirigentes, técnicos e comunidade educativa em geral, sentirem 
que o processo de conhecimento e de educação (seja escolar ou não) 
lhes pertence e, não, aos outros (o Estado, a Secretaria, o MEC, o 
político local, etc.) como de costume teríamos um terreno fértil para 
construção do “sucesso qualificado” crescente dos processos educativos 
que combateriam o “fracasso” da repetência e da expulsão, além de se 
opor à massificação acelerada e desqualificada da escola atual. 
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O currículo torna-se crítico e reflexivo, segundo Scocuglia (idem), quanto 

mais pertencer à comunidade docente e discente. O que se almeja é uma 

educação problematizadora, da pergunta, da crítica. Em Freire, encontraremos – 

não que signifique um mesmo percurso, uma mesma alternativa – questões 

basilares existentes em outros pensadores críticos. Com Bourdieu e Freire, como 

precursores, é possível dizer que ocorreu um deslocamento do eixo reflexivo. A 

busca dessas reflexões tentou mostrar a conexão entre saber, currículo, ideologia 

e poder. Michael Apple, assim como Bourdieu, Freire entre outros, entendeu que 

a dominação não se dava somente pelas estruturas econômicas. O campo 

cultural era um campo de luta. A conquista da consciência ocorria nesse campo. 

Giroux apontou a possibilidade de o professor se ver como um intelectual público; 

Freire, como professor pesquisador – ambos, como alguém capaz de produzir, 

articular conhecimento para com e em favor de um público e não um mero 

reprodutor de tarefas determinadas por uma burocracia escolar.  

Tendo no horizonte, a partir da formação inicial, o que representa a 

concepção curricular tradicional para a prática professoral, Paulo Freire apontou 

um caminho possível para a formação; logo, outra experiência curricular. 

 

Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por 
ele formado, me considero como um paciente que recebe os 
conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são 
a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo 
formador, em objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o 
falso sujeito da “formação” do futuro, objeto de um ato formador. É 
preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando 
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se 
forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado (FREIRE, 2006, p. 22-3). 

 

A proposta de formação permanente – ao longo da vida – abriu uma 

possibilidade de o professor perceber-se como ser social e histórico, como um ser 

pensante e comunicante, ou ainda, como alguém que não transfere 

conhecimento, mas produz conhecimento de forma democrática, interdisciplinar e 

dialógica. Nesse novo contexto, a reflexão crítica sobre a prática passou a ser 

uma exigência. Por esses motivos, segundo Scocuglia (2013, p. 110), para Freire: 
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[...] a construção democrática do currículo, a partir da própria ideia-força 
de que essa construção deve ser coletiva e envolver todos os 
protagonistas do processo educativo, traz como marca inerente uma 
pedagogia dialógica e crítico-reflexiva. E é nesse âmbito que uma das 
propostas permanentes de Freire ganha corpo: a necessidade imperiosa 
da reeducação dos educadores que deve ser permeada pela 
participação e pelo compromisso social, político e cultural, mas também, 
pelas conquistas das competências e das habilidades técnicas. 
Compromissos, competências e habilidades seriam progressivas e 
retroalimentadas pela reinvenção curricular em todos os seus níveis. Em 
outras palavras, os educadores seriam também reeducados na própria 
prática reflexiva de construir/reconstruir o currículo, junto com todos os 
demais sujeitos do processo educativo. 

 

Essa perspectiva de formação aponta para um movimento contínuo de 

construção-reconstrução curricular, cujo fundamento é a consciência – do 

inacabamento humano, da politicidade da educação – o conhecimento e a 

dialogicidade. Esses três fundamentos estão profundamente interligados – na 

realidade, considero-os inseparáveis. É a relação intrínseca entre eles que 

permitirá, possibilitará a alteração da seguinte situação: 

 

quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em 
qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que mais nos podemos 
convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e 
marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, 
dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a 
petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões 
concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito – 
o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos (FREIRE, 
1987, p. 57). 

 

Com o conceito de diálogo – relação entre –, o narrar ganha outra 

perspectiva. Deixa de ser um ato individual, monológico e passa a ser um ato – de 

fala, de história – compartilhado. É um pressuposto que “funde”, que inter-

relaciona, dentro do espaço escolar, vivência e experiência. 

Com isso, o conhecimento, sua produção, ganha outra perspectiva. 

Professor e alunos são narradores e intérpretes, simultaneamente. O 

conhecimento está a serviço da produção de sujeitos, conscientes de seu 

contexto, de sua historicidade. 

Considero importante observar, ainda, que essa proposta de formação 

permanente se dá em uma sociedade dividida em classes sociais; logo, 

assimétricas. Isso significa entender que relações de poder perpassam toda a 
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sociedade, sobremaneira a escola. Relações sociais, interpessoais, de ensino, de 

aprendizagem podem ocorrer em situações de dominação, de opressão. Quando 

isso ocorre, no ambiente escolar, o que temos é que as pessoas, todas, são 

objetos.  

A proposta de formação permanente foi/é uma proposta de 

compartilhamento, de produzir com o outro, de criar condições para que o 

professor se entenda, se veja, como um ser pensante crítico transformador, capaz 

de produzir conhecimento coletiva e democraticamente. A consequência possível 

é a conquista da autonomia compartilhada. O contexto escolar construído, o 

currículo em seu sentido mais amplo, objetiva essa finalidade. Esse percurso 

formativo, curricular, permanente, proposto vai de encontro à formação inicial e à 

representação construída. Dessa forma, fica aberta a possibilidade de 

questionamento desses espaços sociais – o campo, para Bourdieu –, constrói-se 

a possibilidade de se perceber privilégios, desfavorecimentos, bem como 

experienciam-se outras formas de organização, de convivência, de produção de 

conhecimento. O professor poderá se reconstruir – sua representação de escola, 

de conhecimento realmente útil, de aluno, enfim, suas práticas –, ou não. Aceitará 

o proposto, ou resistirá. O próximo capítulo, que foca as histórias de vida, 

mostrará os motivos, as razões para a adesão à formação permanente. 
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Capítulo 5 

Histórias de vida e as representações sobre ser professor e 

formação em serviço 

 

 

O pedagogo e filósofo P. Freire é, sem dúvida alguma, o pensamento 
mais estimulante [...] quando penso num plano de ensino, pois, a meu 
ver, o desafio principal de um docente não é educar, isto é, adaptar o 
aprendente a um contexto, nem prescrever-lhe uma atitude mental e 

comportamental, mas sim, antes, oferecer-lhe a possibilidade de 
tomadas de consciência que lhe permitam desenvolver uma 

sensibilidade perceptiva, analítica e  significativa para a vida. 
Marie-Christine Josso (2010, p. 213) 

 

 

O objetivo deste capítulo é, a partir do cruzamento entre histórias verticais 

e história horizontal, isto é, entre histórias pessoais e história social, perceber o 

sujeito para além das determinações econômicas, ou melhor, os vários 

condicionantes que deram a composição de suas representações. Nesse sentido, 

será possível entender por que professores se aproximam ou se afastam das 

diretrizes educacionais vividas – o que ficou, o que foi reforçado ou não, durante 

as duas gestões (Paulo Freire – 1989-1992 e Alexandre Schneider 2006-2012), 

além de compreender como paradigmas educacionais opostos construíram 

valores, nas representações desses professores que produziram suas narrativas. 

Em outras palavras, o fracasso ou o sucesso das intencionalidades formativas do 

ponto de vista da política educacional será mostrado por quem participou desses 

momentos. Por meio também dessas narrativas, colocar-se-á em confronto o que 

foi construído abstratamente nesta tese, no que diz respeito às intencionalidades 

formativas, a fim de desvelar os sentidos formativos para quem os vivencia. 

Para atingir esse objetivo, foram entrevistados seis professores/professoras 

– com nomes fictícios, para fins de anonimato – da rede municipal que viveram, 

experienciaram, no mínimo, essas duas gestões e suas diretrizes educacionais.  

Chegou-se a esse número de seis entrevistados não por fruto de uma 

decisão tomada a priori com minha orientadora, e sim porque foi o número 

possível de professores(as) que se mostraram dispostos(as) a participar das 

entrevistas. Por alguma razão, que não consegui perceber, captar, cerca de duas 
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dúzias de profissionais da educação – que se mostraram interessados e, por isso, 

me passaram seus e-mails ou telefones, após minhas falas, conversas, em 

encontros organizados ou por algumas DREs ou por Supervisores – jamais deram 

algum tipo de retorno ao meu contato inicial.  

O percurso narrativo precisa lidar, trabalhar com a memória, e esse 

trabalho exige certos cuidados. Trabalhar com a memória implica perceber que 

quem narra busca uma lógica e uma coerência, “recortando” os momentos vividos 

que nem sempre correspondem ao que de fato ocorreu. Nesse sentido, “as 

estórias e as narrativas não são um bem inquestionável. Tudo depende. Acima de 

tudo, tudo deriva da forma como elas se relacionam com a história e com o 

contexto social” (GOODSON, 2008, p. 57). 

O percurso narrativo dos professores entrevistados deram visibilidade às 

suas representações – entendida como modos inconscientes de apreender e 

compreender determinados fenômenos ou práticas existenciais –, a seus habitus, 

que foram e são constituídos dentro de determinados contextos histórico-sociais. 

Com as narrativas, pode-se desvelar, dentro de uma sociedade dividida em 

classes sociais e, nesse caso, no campo educacional, como é forjado “nosso jeito 

de ser”, que interesses representam, que práticas educativas são pretendidas, 

que visões de mundo, de educação estão em jogo. Do ponto de vista formativo, 

haverá um deslocamento “do professor – enquanto – prática para o professor – 

enquanto – pessoa” (GOODSON, 2008, p. 110). 

Os locais para as entrevistas, sempre escolhidos pelos entrevistados, 

foram os mais variados possíveis. Desde escolas em que trabalhavam, passando 

por encontro dentro de uma DRE, bem como a própria casa de uma entrevistada 

– onde foi oferecido café e bolo – e até o banco de uma praça em Cotia (SP). 

Nessas entrevistas, um professor, com o gravador desligado, disse-me que, 

durante a narrativa, situações, pessoas marcantes, fatos há muito esquecidos, 

“vieram à tona”. Dois outros, durante as entrevistas, apontaram que 

 

É... por incrível que pareça, eu lembro do nome dessa professora... 
Neusa. E, às vezes, como agora que você me pede para falar desses 
primeiros anos, eu ainda sou capaz de ter lembranças de alguns dias, 
das aulas desse primeiro ano e dessa pessoa e isso me faz pensar que 
o processo de escolarização é uma coisa efetivamente presente na vida 
das pessoas e as acompanha por um período longo da vida dela, da vida 
delas (Professor Osvaldo). 
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Imagine! Espero que eu tenha ajudado aí na sua caminhada, mas me 
ajudou bastante também, fazer essa reflexão foi tão bom... (Professora 
Magda).  

 

O que se possibilitou, nesses percursos narrativos, foram também 

momentos de autorreflexão sobre suas histórias, sobre os processos narrativos. 

Procurando entender essas indagações que, normalmente, são observadas pelos 

entrevistados, Catani (2002, p.29) aponta que 

 

quando se pede às pessoas que se voltem para a recuperação de suas 
histórias de relações com a escola, as leituras, os conhecimentos, os 
professores e as várias disciplinas escolares tem-se buscado chamar a 
atenção para o fato de que quando o nosso próprio objeto de trabalho é 
a formação alheia, todas essas dimensões de nossa história pessoal 
ganham evidentemente, maior relevo. Pensa-se que as próprias práticas 
profissionais dos indivíduos enquanto docentes devem muito aos 
professores formadores que eles próprios experimentaram ao longo de 
seu desenvolvimento. Quais as conexões existentes entre essas 
histórias de formação e as práticas que escolhem para dar respostas ao 
“como fazer” do seu trabalho? Questões dessa natureza podem e devem 
se multiplicar caso se queira compreender as especificidades do ofício. A 
transformação produtiva dos saberes e práticas de formação, no meu 
entender, deve necessariamente incluir processos de reflexão e auto-
conhecimento que reconstituem os itinerários individuais de 
desenvolvimento. 

 

Por isso, as autobiografias têm dupla direção. Além de fornecerem 

informações ao pesquisador, ao mesmo tempo podem possibilitar que o 

entrevistado tenha uma tomada de consciência sobre si mesmo, sobre “o seu ser 

professor/professora”, sobre seu/sua prática. É o “caminhar para si”. A 

perspectiva é retroativa: do presente para o passado, projetando-se para o futuro 

(JOSSO, 2010). Para tentar dar coerência, facilitar a leitura evitando as idas e 

vindas a essa “caminhada”, fiz, recortando os discursos, o percurso do mais 

distante, no sentido temporal, portanto dos anos iniciais de escolarização, até o 

momento mais próximo, do governo Gilberto Kassab, gestão Alexandre Schneider 

(2006-2012). 

Toda mudança proposta, imposta, no campo educacional, como as 

reformas curriculares, inclusive da gestão Freire e da gestão Schneider, implica 

sempre dois movimentos. Um movimento exterior, da SME e suas diretrizes e um 

movimento interior, do(a) professor(a) e suas crenças, valores, habitus, logo, suas 
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representações. É necessário um olhar nesses dois movimentos para que se 

entenda por que uma parte da categoria foi ao encontro do proposto e outra foi de 

encontro ao proposto, em termos de diretrizes educacionais. Esse é um olhar 

para o “professor – enquanto – pessoa” (GOODSON, 2008), em relação portanto, 

para suas experiências de vida, para que se possam ter elementos que dão 

sentidos à sua identidade pessoal/profissional, a suas representações. Esse olhar 

é possível porque as identidades e respectivas representações não são fruto, 

pura e simplesmente, das ideias, do mundo abstrato e sim das relações sociais, 

do mundo concreto, das experiências.  

Todos os(as) professores(as) entrevistados(as) estudaram até o final do 

ensino médio em escolas públicas, à exceção de Magda que, por um curto 

período, 1º à 4º série, estudou em uma escola particular. Com relação ao ensino 

médio, três fizeram o ensino médio normal, dois, o magistério e um, o técnico. 

Quanto ao percurso no ensino superior, dois fizeram Letras e História na USP, um 

fez Geografia na Faculdade São Marcos, uma fez História na UniSantana, um fez 

História na PUC e, finalmente, um fez Ciências na Faculdade Tereza Martin. 

Em suas narrativas, há a ideia de “um chamamento” para a profissão, seja 

de um professor, seja de um familiar. Esse percurso narrativo/formativo vai ao 

encontro de viver a profissão como “vocação” ou “missão”.  

 

Eu sempre tive fascinação pela escola, o desejo de ir para a escola. Eu 
me recordo assim da minha cena de escola: único dia em que eu fui 
cortejado, foi o primeiro dia em que todo mundo queria me arrumar e me 
levar para a escola (Professor Paulo). 

 

A relevância familiar, professor como modelo: 

 

[...] eu sou idealista e esse idealismo começou lá atrás, de pensar a 
educação como um local de uma utopia, mas uma utopia possível, um 
sonho possível, da gente buscar as coisas e, necessariamente, na 
educação, as coisas não são imediatas [...] Às vezes, eu paro para 
pensar na minha vida e na minha trajetória na rede como aluno e eu falo 
assim: “mal sabe a minha professora do primeiro ano qual a importância 
dela para onde eu estou agora” e que o educador que sou hoje, a minha 
formação como educador começou lá no primeiro ano, na EMEF Dale 
Coutinho, também de alguns professores que me deram aula e que 
ainda estão na rede, como o Fidel [professor de História e dirigente 
sindical] que me deu aula na quinta série e outras pessoas que 
passaram pela minha vida e que talvez, hoje, essas coisas estejam 
surtindo efeito! (Professor Paulo). 
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Eu nunca estudei em escola privada. Eu sou da escola pública. O tempo 
todo eu estudei em escola pública. Eu iniciei estudando no Euclides 
Custódio, quer dizer, eu entrei na escola já alfabetizado, porque, na 
realidade, quem me alfabetizou foi meu pai. [...] Eu terminei o colegial, 
que era o Ensino Médio, que é o Ensino Médio hoje e, em seguida, entrei 
na Universidade de São Paulo (Professor Roberto). 

 

A relevância familiar, o materialismo histórico e dialético: 

 

[Respondendo por que estudou História] Eu sempre gostei, sempre. Era 
a área do conhecimento com que eu mais me identificava, entendeu? No 
colegial, eu já lia Marx, Lênin. Eu já tinha uma... um “pezinho” no 
materialismo histórico [...] 
[Respondendo sobre o que o atraía na carreira]: era interessante 
trabalhar essa questão da história, trabalhar com a educação dos filhos 
da classe trabalhadora. [...] se eu estou lidando com os filhos da classe 
trabalhadora, ensinar para os filhos da classe trabalhadora os conteúdos, 
os saberes historicamente acumulados não é simplesmente a 
transmissão. Tem gente que diz isso, que basta transmitir, o problema 
não é esse, o problema está na realidade em ressignificar essas coisas e 
aí esse trabalho é muito difícil [...] (Professor Roberto). 

 

Valor familiar: 

 

Eu sou uma pessoa que estudou sempre em escola pública [...],eu 
gostava de ler, eu gostava da parte de gramática, então, quando eu era 
pequena, no primeiro ano, quando entrei no primeiro ano escolar, uma 
tia comprou para mim uma lousinha para eu estudar: “Você pode 
estudar, dando aula, falando alto a gente aprende melhor.” E assim, eu 
não sei se foi influência da lousa [risos] que... assim... eu nunca 
vislumbrei uma outra coisa para mim (Professora Renata). 

 

A importância da escola: 

 

Eu sempre estudei em escola pública [...] Começar a dar aula ainda foi 
dentro do processo de formação, que foi a minha primeira experiência 
com os adultos. Mas na minha família eu sou o primeiro professor, não 
tinha nenhum. [...] o modelo dos professores que eu tive. Mas bem 
antes, bem antes de quinto ano, de sexto ano eu já tinha uma inclinação 
para isso, eu gostava disso, me chamava a atenção a história de 
estudar, a história de poder ensinar e aí, então, eu fui me organizando 
para isso, eu fui me fazendo professor, me construindo professor, tanto 
que eu não fui nada, a não ser professor. Eu não trabalhei em nenhum 
outro lugar, eu não tive nenhuma outra experiência que não fosse essa 
de trabalho com a docência (Professor Osvaldo). 

 

Uma experiência curricular marcante: 

 

Eu fiz um estudo em uma escolinha particular, mas uma coisa que eu 
lembro muito bem é de uma professora, o nome dela era Elza, e, apesar 
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de ser extremamente tradicional, na pré-escola, ela fazia teatro e isso foi 
muito interessante. [...] Depois eu fui para uma escola particular de 
primeira a quarta série [...] Só que aí a classe média baixa não consegue 
manter o filho na escola particular por muito tempo e eu fui para a escola 
pública, com a minha mãe chorando, com uma concepção equivocada 
para a época, mas fui para a escola pública, para uma escola municipal 
chamada EMEF Franklin Augusto de Moura Campos [...] Fiz a quinta 
série lá... Uma professora muito interessante, chamada Rosali, 
trabalhava com teatro... e aí aquela coisa voltou lá para trás, para a pré-
escola. Então, a gente fez várias peças de teatro para falar de ocupação 
do solo brasileiro, para falar de colonização [...] eu fui para o ensino 
médio e erraram [...] eu ia para o ensino médio normal, tradicional, e me 
colocaram no magistério [Cefam] por um erro de digitação da secretaria. 
Fiquei indignada! Muito a contragosto, eu fui. Primeira aula: psicologia da 
educação. Bárbara a aula... uma professora fantástica. Aquilo começou a 
me cutucar. Segunda aula: história da educação. Ali eu decidi ser 
professora, com aquelas duas aulas que eu não queria ter. Ali eu decidi 
que eu ia ser professora. Parece uma coisa meio espontaneísta, mas eu 
não sei te explicar o que aconteceu comigo, ali, naquele momento 
(Professora. Magda).  

 

É possível perceber que alguns dos entrevistados fizeram questão de 

enfatizar, nesses relatos, a vida escolar vivida na educação pública. Isso 

representa uma qualidade, um valor positivo. Essa positividade começa a ser 

construída quando esses professores percebem a importância, em um primeiro 

momento, dada pelas famílias ao processo de escolarização; mais tarde, a 

relevância de algumas disciplinas e, consequentemente, de alguns professores na 

tomada de decisão para ser professor/professora. Todos vivenciaram a 

escolarização, do primeiro grau até a conclusão do terceiro grau, entre meados 

dos anos 1960 e final dos anos 1980, ou seja, a escolarização ocorreu entre o 

período mais duro do Golpe Militar até o da abertura política.  

Independentemente do período vivido como alunos, esses professores se 

depararam com antigos professores que olhavam para a sociedade de modo 

crítico e que, de certa forma, os marcaram. Renata não trouxe, em seus relatos, 

nada semelhante sobre “seus” professores. No entanto, ficou claro que tanto o 

ensino médio quanto a universidade foram frequentados no período noturno, já 

que durante o dia ela trabalhava.  

 

[...]foi uma experiência bastante rica, porque você está num ambiente 
universitário bastante propício, no entanto, eu acho que, apesar de ter 
feito USP, eu ainda tive uma certa defasagem na minha formação 
porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então, já chegava 
um pouco cansada. Tinha o fim de semana para estudar, digamos assim. 
Então, eu acho que eu poderia ter feito um curso melhor, se eu tivesse 
tido mais tempo [...] (professora Renata) 
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Esse fato pode indicar um crescimento em um meio de classe trabalhadora 

que lhe foi marcante e que, ao voltar como professora para dar aula a alunos em 

condição social semelhante, reconheceu quão valiosa foi a experiência vivida. 

Essa digressão é necessária porque é importante ter sempre em mente 

que as origens, as experiências de vida, de escolarização, tal qual um 

caleidoscópio, podem fornecer informações essenciais para que se entenda o(a) 

professor(a) como ele(a) é, sua identidade pessoal/profissional, suas 

representações. Ela fornece elementos para que se compreenda a “ontogênese” 

do sujeito que se constrói professor, que poderá, ou não, se encaixar com a 

“filogênese”, a formação inicial universitária. Nesse caminho e retomando as 

narrativas dos(as) professores(as) entrevistados(as), esses discursos trazem 

marcas de família, de disciplinas, de professores, que a ditadura não conseguiu 

calar, que lhes impactaram. As preocupações são de classe social, com a 

adolescência, com justiça social. São professores marcados por um humanismo, 

carregam a ideia de vocação, de missão, há, nesse sentido, um compromisso 

ético. Para Goodson (2008, p. 134), são os “velhos profissionais” e, por isso, 

 

seu senso de missão e sua dedicação est[ão] relacionados a uma ideia 
do ensino como profissão criativa, dedicada e benevolente – a visão, de 
fato, de gerações de mulheres (e homens) que se tornaram professores. 
A visão de pessoas que têm um sentido de “vocação” que se sobrepõe a 
tudo [...] em nome de seu “sonho” de contribuir para a sociedade e para 
a vida dos alunos. 

 

Em dois casos mais específicos, a ontogênese encontrou-se com a 

filogênese, ou seja, dois professores fizeram o Cefam, e esse percurso formativo 

forneceu lastro para o ser professor(a) hoje. De certa forma, esses depoimentos 

corroboram a importância do Cefam em São Paulo e sua contribuição para uma 

possível formação que escapava de certos padrões convencionais: 

 

Essa visão da formação [...] é fruto do magistério, ela é fruto da 
universidade [...] eu também tinha [no magistério] filosofia, por exemplo, 
e foram dois grandes professores de filosofia que eu tive ali. Também 
tive professores de disciplinas já mais específicas que, também, já 
tinham uma visão transformada; professor de didática tinha uma visão 
transformada, e questionava um pouco sobre isso; a professora de 
sociologia também deixou já ali alguns referenciais, e tinha uma coisa 
muito bacana que todos eles, por fim, acabavam fazendo: essa escola, o 
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Jacomo, era, na época do magistério [Cefam] uma escola que também 
tinha as crianças do primeiro ano ali, começando. Então, ali a gente 
estudava e ali a gente fazia o estágio [teoria e prática juntos]. [...] fui 
professor do Estado, da rede estadual [...] acho que eu mais vivi na 
greve do que dei aula [risos] e foi absolutamente importante. Então, 
formação para mim hoje, a minha, foi nesses três pilares. Esse 
magistério [Cefam] foi absolutamente importante, significativo. A 
universidade contribuiu fundamentalmente com o materialismo histórico, 
mas a militância também deixou ali suas marcas, os seus processos, e 
em mim a possibilidade de entender o que é escola (Professor Osvaldo). 

 

Fiz o antigo magistério [Cefam] que dava habilitação para você trabalhar 
de primeira a quarta série [...] no magistério, a gente tinha história 
também, e ali, sim, eu me lembro perfeitamente da professora Jovina 
[...]. E eu me identifiquei muito com ela, me aproximei dela por questões 
educacionais até para conhecer melhor a área e tudo, mas também por 
questões políticas, inclusive eu fui com ela na primeira greve do Estado 
[...] (Professora. Magda). 

 

Os anos 1980, na história do Brasil/São Paulo, foram marcados pelo desejo 

de participação política da juventude – por exemplo, a campanha das Diretas já!–, 

pela organização de novos partidos políticos, pelo desejo de transformação social. 

Ao mesmo tempo, “explodiram” os movimentos grevistas no magistério público. 

Esse é o “pano de fundo”, junto com o percurso formativo, que proporcionará o 

substrato para as representações desses professores.  

O professor Paulo, ao narrar a consciência da precariedade de sua 

formação inicial – “... minha formação, de modo geral, foi muito ruim, muito 

defasada [...] inclusive também [...] de uma faculdade [...] mediana para baixo” –, 

mostra a clareza de ser portador de uma concepção tradicional de educação: “[...] 

eu tinha uma visão ainda de professor, o professor transmissor de conhecimento, 

aquele que tem o poder, que era uma questão do [de ter] status”. 

O professor Osvaldo, mesmo tendo experiências combativas quando 

estava no Cefam, acreditava em uma concepção tradicional de educação: 

 

[...] eu acreditava mesmo nessa relação com os conteúdos, eu achava 
mesmo, eu avaliava que era muito importante mesmo, que aquilo era o 
ato de educar, era o ato de ensinar. Ensinar conteúdo, ensinar 
matemática, ensinar português, ensinar história, falo matemática e 
português porque assim a especialização generalizada do professor de 
ciclo I, de ensino fundamental... então acreditava naquilo. 

 

Esses professores, pelo que se pode perceber, trazem, em suas 

representações, um olhar positivo para a educação pública básica – afinal fizeram 
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questão de enfatizar que seus percursos formativos se deram na educação básica 

pública; outros trazem representações marcantes de alguns de seus professores, 

outros reconheceram a precariedade da formação inicial.  

Dois professores relataram a concepção tradicional de educação da qual 

eram portadores. Talvez eles representem com mais precisão os demais. 

Lutavam por transformações sociais de cunho mais amplo e, ao mesmo tempo, 

eram professores da reprodução social. Como “encaixar” as representações de 

cidadão e de professor? Muito provavelmente aderindo ao paradigma educacional 

proposto pela gestão Freire. O quadripé sujeito, contexto, vivência e experiência 

esteve imbricado com a política de formação permanente. Face a face às 

concepções de mundo, as teóricas e práticas podiam, deviam e foram 

confrontadas. 

Simultaneamente vivia-se, nos anos 1980, uma escalada inflacionária que 

limitava o crescimento econômico e provocava a demissão de funcionários das 

fábricas. Essa é uma das referências para entendermos as representações do 

professor Moacir: 

 

[...] eu trabalhava numa empresa metalúrgica e tinha um salário 
razoável, aquele negócio todo, mas devido à crise de [19]80, mais ou 
menos... muita gente foi embora. Aí, eu tinha acabado de casar, tinha 
comprado casa, aquele negócio todo... O meu vizinho era delegado de 
polícia, e ele falou com o delegado de ensino – naquela época, na 
educação, tinha delegado de ensino – e eu peguei umas aulas. Foi daí 
que eu comecei na área da educação. [...] Então foi, foi um mero acaso, 
mas depois eu me firmei (Professor Moacir). 

 

O professor Moacir estudou em um colégio católico rígido de freiras no 

Ceará. Em São Paulo, fez um supletivo ginasial para, em seguida, frequentar um 

colégio técnico em eletrônica. Fez o terceiro grau em Ciências na Faculdade 

Tereza Martin. Sua narrativa é marcada também por um ambiente familiar 

disciplinador e pelo esforço como estudante. Seu percurso narrativo foi de outra 

ordem. Metalúrgico nos anos 1980, perdeu emprego e foi para a educação por 

acaso. Não houve um sentimento de vocação, e sim um imperativo: manter 

economicamente a família. Não havia expectativas. Talvez por esses motivos, seu 

discurso destoe em relação aos outros entrevistados. Chamou a proposta 

interdisciplinar de construtivismo, e idealizou um passado recente – “há dez anos, 

normalmente você tinha dois ou três alunos que não tinham compromisso na 
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educação, hoje é quase metade”. Mesmo com um percurso formativo distinto dos 

outros entrevistados, foi possível perceber que tem um olhar crítico com relação à 

gestão Schneider e que, de alguma forma (será visto mais adiante), a gestão 

Freire o marcou. 

Considero importante, ainda, apontar que os outros cinco entrevistados, em 

nenhum momento, idealizaram o passado escolar como aluno e muito menos 

tentaram esconder as dificuldades que sofreram como professor.  

O professor Paulo, como estudante do ensino médio, descreveu situações 

em que o desânimo e a violência simbólica estavam presentes: 

 

[...] na escola Humberto de Souza Melo, eu queria fazer História, então, 
eu tive uma professora, chamada Carolina... e essa professora [...] dizia 
para mim que era uma péssima escolha, que eu não deveria ser 
professor etc.e, mesmo assim, falei: “Nossa! Que ânimo.”. 
[...] Esse professor Ary chegou ao absurdo de, numa ocasião, tirar cópia 
do diploma dele da USP e distribuir para cada um de nós e dizer o 
seguinte: “Vocês jamais vão chegar onde eu cheguei.” (Professor Paulo). 

 

A professora Renata, ao narrar os primeiros momentos de sua chegada à 

sala de aula, aponta para o desemparo inicial: 

 

Então, naquele primeiro ano em que dei aula [no magistério municipal], 
nessa escola, foi um ano [1989] bastante confuso, porque eu dava aula à 
noite. Eu fiquei com aulas à noite por causa da classificação. Eu estava 
entrando, tinha professores na minha frente, e a impressão que eu tinha 
é que todos aqueles alunos mais indisciplinados das escolas no entorno 
tinham sido mandados para a escola Terezinha [...]. Então, a gente ainda 
não tinha um projeto para a escola, a gente se sentia meio desamparado 
nesse sentido (Professora. Renata). 

 

A professora Magda reflete sobre o compromisso mínimo da profissão 

“professor”: 

 

[...] com vinte e um anos [de carreira] eu não perdi a vontade de fazer as 
coisas. As pessoas dizem: “Ah você...” me disseram lá quando eu estava 
começando: “Imagina esse furor pedagógico”... Já ouviu essa expressão 
horrorosa? Furor pedagógico? “Isso vai morrer quando você tiver dez 
anos” [de escola]. 
[...] as pessoas perderam a utopia, às vezes, nem construíram, muita 
gente que está na carreira... não quero ser fatalista, mas muita gente que 
está na carreira, às vezes, não está por uma utopia, por uma ideologia, 
por acreditar naquilo. É uma profissão que vai lhe render um dinheiro, 
uma sobrevivência, mas não gosta de aluno! (Professora. Magda). 

 



171 
 

Para o professor Osvaldo, a entrada no magistério foi o momento de 

confrontar-se com o desânimo dos colegas que já atuavam: 

 

Os professores mais velhos que já estavam há muito tempo, recebiam os 
que estavam chegando com um sentimento assim de... De pesar “Nossa, 
por que você está aqui?” Parece que isso é de hoje, não é? Não é, eu já 
estou há mais de 30 anos, eu lembro que quando eu cheguei nesses 
primeiros grupos de professores, a recepção já era assim: “Mas por quê? 
Não, você tem tempo, faça outra coisa, busque outra possibilidade.” 
(Professor Osvaldo). 

 

Os relatos mostram vários momentos vividos nesse percurso-narrativo-

formativo, ora como aluno, em outros momentos, como professor iniciante na 

carreira ou então um tempo presente muito próximo. Representa uma variação 

cronológica que abrange os anos 1980 e chega em 2012. Os olhares não foram 

idealizados, o passado não foi rememorado com saudosismo, pelo contrário.  

O que se percebe é que, desde há muito tempo, a escola pública passa por 

uma crise. A crise da desilusão para alguns. Esse aspecto pode ser fruto de uma 

concepção tradicional da educação que não consegue enxergar que os 

problemas de aprendizagem e de disciplina extrapolam as salas de aulas. É 

preciso enfrentar os problemas, estabelecendo relações, conexões com um 

contexto maior.  

Esse desencanto pode não só provocar lentamente uma corrosão, no 

sentido profissional, de uma parcela de professores que está na carreira motivada 

por uma fala, postura de ser professor, ou por valorização familiar, como também 

diminuir, sensivelmente, o sentimento de “vocação” ou “missão” para quem é 

estudante hoje. O que se está perdendo é uma ideia de compromisso ético. O 

compromisso é mínimo, “as pessoas começam apenas a ir trabalhar e 

automaticamente realizar tarefas” (GOODSON, 2008, p. 116). 

Para entender parte dessa desilusão, nas escolas municipais da cidade de 

São Paulo, faz-se necessário reproduzir as narrativas de Paulo e Osvaldo, que 

vivenciaram, na condição de professores, as diretrizes educacionais do governo 

Jânio Quadros. Nelas, alguns aspectos são apontados: 

Controle: 

 

Eu trabalhei nessa escola [Fontenelle, em 1988] que tinha um sistema 
muito complicado, porque você tinha o planejamento que era do Deplan. 
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Ele já vinha pronto com o que você tinha que dar, o planejamento era 
central, então, você tinha as apostilas e tinha tudo escrito. Quais eram os 
conteúdos, quais eram os objetivos, e você tinha que cumprir aquilo [...] 
A desconfiança em relação ao servidor era tanta que você assinava o 
ponto na entrada. Na saída, o inspetor levava o livro de ponto na sala de 
aula, na última aula, faltando cinco minutos pra terminar, pra você 
assinar. Você assinava entrada e saída. Eu participei de um único 
processo de formação que não tinha processo de formação, era mais um 
encontro. Eles reuniram, na ocasião, a região Butantã, Pirituba e 
Freguesia em uma só [...]. Tinha uns professores de Geografia que 
fizeram e relataram um pouco do que cada um fazia, só. E aí se 
encerrou, na realidade, a questão da formação [...]. (Professor Paulo). 

 

Relações verticalizadas:  

 

A maior lembrança que eu tenho [do governo Jânio Quadros] é dos 
diretores dessa época, coordenadores dessa época, que eram 
efetivamente pessoas com quem não se tinha nenhum processo de 
discussão, era impossível, tinha uma série de ordens o tempo todo que 
você tinha que cumprir. Essas ordens não estavam nem um pouco 
relacionadas com o processo de aprender [...] (Professor Osvaldo). 

 

Sobre recursos didáticos: 

 

No máximo você tinha ali um mapa que era bem disputado por você e 
pelo professor de Geografia. (Professor Osvaldo). 

 

Sobre o fazer do Coordenador Pedagógico: 

 

Já o coordenador pedagógico era uma figura que tinha uma jornada igual 
a que a gente tem hoje, de oito horas de trabalho. Sempre foi assim, mas 
ele não tinha nenhum espaço de formação junto com o grupo dos 
professores, cada professor tinha um tanto muito pequeno. Assim, eu 
acredito, eu não lembro exatamente isso, mas acredito que, no máximo, 
umas duas horas aula de trabalho individual e era esse o tempo que o 
professor ficava disponível para a escola. Ele dava quatro horas de aula. 
Durante a semana, ele tinha duas horas-aula de trabalho individual, mas 
o coordenador, pelo menos pelos coordenadores pelos quais eu passei, 
nenhum deles também demonstrava interesse em saber o que aqueles 
professores faziam ali, por que eles estavam ali. [...] A condição de 
trabalho que ele [o coordenador] tinha também era precarizada, apesar 
de serem oito horas de trabalho. Dentro dessas oito horas de trabalho 
ele só contava com alguns professores, esparsos pelo prédio escolar. 
Duas horas por semana. (Professor Osvaldo). 

 

Sobre o diário de classe: 

 

O diário do professor era uma coisa assim: você tinha que descrever a 
atividade, você tinha que dizer o que estava fazendo, você tinha que 
descrever a cada dia do que você fez. De tempos em tempos, esse 
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caderno era solicitado. O coordenador solicitava e o coordenador 
vistava. (Professor Osvaldo). 

 

Esse percurso narrativo vai ao encontro do que foi escrito sobre a gestão 

educacional de Paulo Zingg, durante o governo de Jânio Quadros. As narrativas 

apontam não só para relações hierarquizadas, autoritárias, dentro do espaço 

escolar, como também para a falta de diálogo, para o controle. Os raros 

momentos de formação proporcionados pela SME eram utilizados, mais uma vez, 

para relatos de prática. Teoria e prática, nessa gestão, continuavam separadas. A 

racionalidade instrumental, presente nas formações em serviço da SME, 

oferecidas por outros governos que não deram continuidade ao proposto pela 

gestão Freire, produziu, em consequência,  

 

a degradação do trabalho, privado de suas capacidades intelectuais e de 
suas possibilidades de ser realizado como produto de decisões 
pensadas e discutidas coletivamente, regulamentando na enumeração 
de suas diferentes tarefas e conquistas a que deve dar lugar, fez com 
que professores fossem perdendo [...] habilidades e capacidades e 
conhecimentos [...]. parte desta perda de competências profissionais 
justifica-se no desenvolvimento, pelos especialistas, de um 
conhecimento técnico que permitiu e justificou a racionalização e a 
tecnologização do ensino (CONTRERAS, 2012, p. 42).  

 

É a dependência de um conhecimento que foi e é produzido externamente 

por supostos especialistas. O que foi e é esperado foi/é a colaboração sem 

discussão. O que se produziu e se produz dentro da SME, enquanto diretriz 

formativa, é algo que se perde com a proletarização dos professores, ou seja, é 

 

A perda da autonomia dos professores na realização de seu trabalho 
profissional. O exercício do controle sobre as tarefas do professor é mais 
eficaz na medida em que este assume como inevitável sua dependência 
com respeito a decisões externas em relação ao reconhecimento de 
autoridades legítimas que exercem o controle burocrático e hierárquico 
(APPLE apud CONTRERAS), e ao reconhecimento do saber legitimado 
que não lhe corresponde, mas que pertence ao campo do saber 
científico e acadêmico. Ao renunciar à sua autonomia como docente, 
aceita a perda do controle sobre seu trabalho e a supervisão externa 
sobre o mesmo (CONTRERAS, 2012, pp. 42-3). 

 

Nas escolas, diante do descaso político, havia escassez de recursos 

didáticos e o coordenador pedagógico, no cotidiano, no mundo concreto, não 

tinha como exercer um papel formativo. Não havia horário coletivo para essa 
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finalidade específica. Os professores tinham os horários individuais que eram 

escolhidos de acordo com as possibilidades de cada professor(a). Isso significou 

que, dependendo da jornada – não apenas o número de aulas na escola, mas 

também se ele trabalhava em mais de uma escola, em mais de uma rede –, o dia 

da semana viável para tal era determinado, levando-se em consideração essa 

realidade. Em outras palavras, o dia da semana possível variava de professor 

para professor. No dia a dia, o coordenador, quando conversava, fazia-o com 

pequenos grupos de professores. Era nesse contexto que, de forma bastante 

precária, o coordenador pedagógico poderia exercer seu papel formativo.  

Esse percurso formativo, proporcionado tanto pela SME como pelos 

coordenadores pedagógicos, reforçou um tipo de cultura escolar, um determinado 

jeito de ser professor: aversão não só ao diálogo, mas também a relações mais 

horizontalizadas. Os relatos de prática, descontextualizados, anistóricos, 

continuavam sendo vistos como o único caminho possível para as soluções dos 

problemas de cada escola. Proporcionava-se, assim, a incapacidade de relacionar 

os problemas de sala de aula com um contexto maior. Em outras palavras, o 

governo Jânio e a gestão Paulo Zingg foram ao encontro de um habitus 

professoral, desde há muito tempo presente, tanto na formação inicial, quanto na 

formação em serviço oferecida pela SME desde 1956.  

A mesma estrutura, estruturada, estruturante foi oferecida. Isso explica, em 

parte, por que uma parcela dos professores aceitou como melhores, em 

comparação com o governo Covas, as aulas que vinham prontas e acabadas. No 

entanto, essa aceitação não foi unânime. Os relatos mostram isso. Com outras 

representações, não só foram capazes de apontar os limites dessa gestão, como 

apontaram outra gestão como uma referência para a formação de professores. 

O que está sempre em jogo, sendo disputado, é a forma como entendemos 

que deva ser a sociedade, a escola. O que deve preponderar para a organização 

social: princípios éticos ou econômicos? Dependendo do princípio, agimos de 

uma determinada forma como cidadãos/professores. A isso chamamos de 

Representação Social. É uma construção histórica, válida por um tempo 

determinado, que se realiza dentro de uma sociedade dividida em classes sociais, 

que objetiva ou a manutenção ou a transformação dessa ordem social. 
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A defesa de uma ordem econômica injusta, de uma escola autoritária traz, 

em seu bojo, a manutenção de privilégios, de interesses egoístas, individuais que 

nem sempre são percebidos por quem os defende. Isso ocorre quando a vida 

vivida, com suas desigualdades, injustiças, está naturalizada. O que não está 

mais à vista é a dimensão histórica da sociedade.  

Paulo Freire, nesse sentido, fez outro percurso para propor a formação, 

chamada de permanente, para professores(as) da rede municipal de ensino da 

cidade de São Paulo, entre os anos 1989-1992. A ética para a vida, bem como a 

ideia de condicionamento humano, não de determinismo, forneceram as bases 

para a proposta formativa: 

 

Mulheres e homens, seres históricos-sociais, nos tornamos capazes de 
comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por 
tudo isso nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. 
Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é possível pensar os 
seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar 
longe, ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma 
transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em 
puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente 
humano no exercício educativo: o seu caráter formador (FREIRE, 2006, 
p. 33). 

 

Se “só somos porque estamos sendo”; se a experiência educativa não 

pode se restringir a um treinamento técnico; se somos seres histórico-sociais com 

capacidades comparativas, de escolhas, de rompimento, isso significa que nos 

fazemos humanos na ação. Se a experiência educativa tem um caráter formador, 

ela só pode ser construída pelo diálogo, que por ser “inerente ao ser humano, é 

sempre condição de necessidade e de liberdade, é construção histórica, precisa 

do outro inteiro para realizar-se” (GHIGGI, 2011, p. 28).  

O professor, dessa forma, não foi visto como um mero técnico, e sim como 

um ser humano com capacidade reflexiva crítica transformadora. Nesse sentido, a 

proposta de formação permanente seguiu na contramão das propostas de 

formação oferecidas pela SME desde 1956. Era uma proposta que deveria dar 

condições para que o professor pudesse: 

 

[...] testemunhar a seus alunos, constantemente, sua competência, 
amorosidade, sua clareza política, a coerência entre o que diz e o que 
faz, sua tolerância, isto é, sua capacidade de conviver com os diferentes 
para lutar com os antagônicos. É estimular a dúvida, a crítica, a 



176 
 

curiosidade, a pergunta, o gosto do risco, a aventura de criar (FREIRE, 
2000, p. 54). 

 

Essa proposta de formação, entretanto, não foi bem aceita por parte de 

alguns professores da rede municipal: 

 

Na primeira reunião que tivemos com Paulo Freire, todos os educadores 
foram chamados lá no ginásio do Pacaembu. Nosso secretário Paulo 
Freire foi vaiado pela categoria [...].A categoria não entendia a proposta 
dele. Houve certa vaia, um desconforto, porque o que ele dizia... As 
pessoas não assumiam e viam com estranhamento, então, houve certa 
inquietação naquele momento [...] (Professor Paulo) 

 

[...] a gente estava procurando uma postura diferente da tradicional [...] 
Não eram todos os professores que se envolviam [sobre os mesmos] 
“Não, eu não mudo uma linha, eu vou continuar dando minha aulinha e 
acabou” (Professor Moacir) 

 

[...] quando o professor entra na sala de aula e fecha a porta, só ele sabe 
o que acontece lá, eu não sei posicionar isso hoje, qual a 
intencionalidade disso, mas lá naquela época da inter, isso era bem forte 
e a gente ouvia isso dos próprios professores: “ah, mas minha aula 
depois é outra coisa!” Ouvia isso também, muito mais, dos 
coordenadores pedagógicos [...]Eles diziam assim: “então, esse 
professor pode nos apresentar um discurso e quando ele está na sala na 
sala é outra coisa que se apresenta.” (Professor Osvaldo) 

 

A proposta questionou, colocou em xeque representações de diretor, 

coordenador, professor; portanto, desestabilizou, no sentido dado por Bourdieu, 

campos. Questionou também representações de aluno, comunidade, formas de 

se trabalhar conteúdos, de avaliação de uma escola reprodutora. Professores que 

apresentavam um perfil tecnicista fizeram uso do conceito de autonomia 

relacionando-a com não ingerência. Praticavam a profissão sem um caráter 

político e público. Sentiam-na como um privilégio privado. De maneira oposta, 

professores que escolheram a profissão como “missão”, com consciência de 

classe ou por assimilação de teorias críticas, ou ainda, com consciência da 

precariedade da formação inicial, experienciaram, positivamente essa proposta 

formativa: 

 

Então, eu continuei trabalhando no Fontenelle com EJA, no início do 
governo da Erundina. Aí sim, eu digo para você, que começou o meu 
processo de formação, a minha formação como educador, formação em 
todos os aspectos. Começou exatamente nesse ano de 1989. (Professor 
Paulo). 
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A gestão Freire procurou estimular espaços relacionais, as escolas, para 

que o seu quadripé – sujeito, contexto, vivência e experiência – fosse alicerçado. 

Dessa forma, o outro, considerado como alteridade, precisaria ser reconhecido. 

Histórias de vida, de classe social, de conhecimentos, poderiam se encontrar. 

Com isso, haveria espaços para o não dito, para o contraditório – condição para a 

reflexão que, no caso, seria crítica e transformadora. O objetivo era construir a 

autonomia (com)partilhada ou seja, com a “consciência de nossa insuficiência” 

(CONTRERAS, 2012). 

As narrativas abaixo corroboram a ideia de construção, enquanto diretriz de 

gestão, de outra cultura escolar, de outras representações de professor, aluno, 

comunidade. 

A possibilidade da experiência: 

 

Eu participei de algumas formações que houve naquele momento. Eu 
acho que a escola tinha mais autonomia. Foi um momento de grande 
mudança [...]Se passou de um momento muito autoritário para um 
momento muito mais democrático, então, as escolas tinham mais 
autonomia, os cursos de formação que eram oferecidos me parece que 
tinham bastante qualidade. Do que eu me lembro, era assim: você tinha 
um momento de teoria e tinha um momento em que as pessoas traziam, 
por exemplo, coisas práticas para você trabalhar e você ia enriquecendo 
aquilo com a sua discussão, com aquilo que você sabia e que as outras 
pessoas sabiam. Não era só uma coisa de você ficar ouvindo para 
depois reproduzir, você participava também daquela discussão 
(Professora Renata). 

 

Diálogo interdisciplinar: 

 

[...] quando eu ingressei [no magistério municipal em 1990] e duas coisas 
me chamaram muito a atenção. Nós tínhamos, logo no primeiro ano em 
que eu ingressei [...]mas você precisa aprender a lidar com a prática e, 
logo no primeiro ano, eu me lembro bem, chamava a intervenção, não 
era um curso, era uma formação, mas muito prática, chamava visão de 
área, curso de visão de área. Como eu era fundamental I, na época, na 
Prefeitura eu ainda não era professora de História, eu me engajei dentro 
daquilo que me chamava mais a atenção e eu fui para a área de História. 
Ali você tinha professores de fundamental I, professores de História, para 
trabalhar as concepções, os conteúdos, as teorias, a partir do diálogo. 
Então, quem vinha dar a formação não vinha com nada pronto, tinha um 
roteiro, óbvio que ninguém vai dar uma formação de maneira espontânea 
ou baseada no espontaneísmo, percebia isso, mas havia muito diálogo 
[...] (Professora Magda). 
[...] o projeto [interdisciplinar] trouxe como necessidade você conhecer a 
realidade e você conhecer com quem você está, que era um grande 
susto e as pessoas não estavam disponíveis para fazer isso de primeira. 
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Era mais fácil você entender que os alunos chegaram, chegaram na 
mesma condição todos e que a gente não tem necessidade nenhuma de 
conhecer nada, pelo contrário, são eles que precisam estar aqui atentos 
ao que eu tenho a lhes dizer. O projeto já traz uma marca assim, de 
ruptura, quando o projeto diz assim: não é assim, o começo não se dá 
dessa forma. O começo tem que se dar assim: “Quem nós somos? Onde 
nós estamos? O que tem aqui?” E aí você tinha que olhar o que tem ali 
[...] de que relações com o conhecimento você precisaria estabelecer 
para tentar responder. (Professor Osvaldo) 
 

 

Encontro de visões de mundo: 

 

Pedagogia do oprimido, Pedagogia da indignação e isso para mim foi o 
palco que eu queria. Lembra lá da minha experiência teatral? Esse foi o 
palco e o contato com os textos do Paulo Freire, o contato com os textos 
da Marilena Chauí e de todo esse movimento. Criou uma referência 
muito sólida para mim, mas muito sólida. [...] aliado a essa formação 
ligada à referência de mundo que você tem, à referência de mundo que 
você precisa construir, ainda que estejamos sempre em processo, me 
deu uma base muito forte para lidar com essa.  coisa contraditória que é 
a educação. (Professora Magda). 

 

A possibilidade da experiência para os alunos e sua participação como 

sujeitos: 

 

Os alunos também foram, muitas vezes, para o trabalho de campo, ou 
foram entrevistar, foram ver o que a equipe e os professores fizeram, 
que a gente chamava de dossiê. Era um referencial inicial, para você 
sentar, para você ter um material, para você ter um acúmulo de 
discussão e de material produzido para você se orientar dentro da sua 
disciplina, dentro do seu trabalho [...]. E ele [o dossiê] ficava melhor 
quando os alunos também entravam na história, nesse papel de 
entrevistar, porque crescia, crescia tudo, crescia o material, cresciam as 
contradições e os alunos começaram a adquirir posturas de quem está 
em interlocução com outros e foram aprendendo também junto com os 
outros [...].Os alunos participaram desses processos todos de ir, de ver, 
de buscar, muitas coisas eles faziam dentro da escola, também de 
medir, por exemplo, começaram a usar coisas do dia, coisas da vida que 
a escola não usava. Elas começaram não só a serem usadas, mas a 
entrar na escola. A escola abriu portas para isso [...] (Professor Osvaldo). 

 

A cultura escolar é entendida como um conjunto de normas que 

condicionam não só o que deve ser ensinado como quais condutas deverão ser 

introjetadas. O desdobramento desse pressuposto é a produção de práticas que 

possibilitam a transmissão desses conhecimentos e a assunção desses 

comportamentos. Desde os jesuítas, de forma hegemônica, tivemos escolas onde 

a memorização é entendida como conhecimento, onde a disciplina, a hierarquia é 
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fundamental para o processo de aprendizagem e onde o professor é o único que 

sabe. 

A proposta de formação permanente na gestão Freire foi uma 

contraposição a essa cultura escolar. Os professores, os alunos foram 

considerados sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, como produtores de 

conhecimento. O diálogo permitia o encontro da vivência com a experiência, o 

encontro de conhecimentos com o senso comum, o científico. Dessa forma, 

possibilitou-se a ação, tanto do corpo docente quanto do discente.  

A possibilidade construída foi de fazer história, com consciência crítica 

transformadora, foi de construção de autonomia compartilhada. Para alguns 

professores, como Magda, foi o encontro dos mesmos anseios, das mesmas 

representações; para outros, a precariedade da formação inicial e a importância 

da formação permanente: 

 

Quando eu fui trabalhar no Fontenelle e com a EJA, foi diferente, porque 
primeiro veio o trabalho, ou a proposta do governo da Luiza Erundina, 
que era da dialogicidade, e aí eu mergulhei sobre essa questão, e isso 
me fascinou. E trabalhar com alunos da EJA, nessa perspectiva, dessa 
construção, até porque eu era de periferia, eu pertencia ao cotidiano 
deles, a linguagem que eles traziam era a fala da minha mãe, do meu 
vizinho, e isso me fascinou, trabalhar nessa perspectiva, tá certo, da 
dialogicidade, e trouxe nesse momento outra reflexão do que era ser 
educador, que era do professor mediador, então isso fascinou bastante. 
Qual era o medo? O medo é que eu tinha clareza da minha má 
formação. A má formação não só do ponto de vista do conhecimento da 
área, pronto e dito, não é? Do conhecimento dos conceitos da área, 
como também do próprio campo da pedagogia. Mas tudo isso, naquele 
momento, me trouxe uma possibilidade mesmo de formação, de ir atrás 
de estudar, de fazer coisas que eu não tinha o hábito. (Professor Paulo). 

 

Professor intelectual crítico-reflexivo-transformador: 

 

Esse aspecto, diferentemente, do que foi no governo da Luiza Erundina, 
onde, trabalhando a perspectiva da autonomia da escola, fez que nós, de 
fato, buscássemos e nos tornássemos professores reflexivos. Pensar... 
ação, reflexão, ação. A gente não escreve mais, mas ela está inserida na 
nossa vivência de educador. (Professor Paulo). 

 

Reconhecimento: 

 

Eu não falo com saudosismo “vai entrar a Erundina e revivenciar tudo 
isso novamente”, não. Nós somos diferentes, a cidade é diferente, mas 
naquele momento teve uma importância e aqueles que, de fato, 
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mergulharam nesta... naquele processo de formação, hoje eu tenho 
certeza, devem falar com certa satisfação. (Professor Paulo). 

 

O encontro com a formação permanente também ocorreu com aqueles 

professores que estavam cientes da precariedade de sua formação inicial e 

estavam buscando alternativas para lidar com o cotidiano escolar. A proposta de 

formação permanente possibilitou outras referências pedagógicas, éticas e 

políticas. Essa proposta colocou, no cenário escolar, conceitos, como autoridade 

epistêmica, autoridade ética, autoridade pedagógica e autoridade política. 

 

A autoridade epistêmica constitui[u]-se a partir da atividade pedagógica: 
a relação d[eu]-se sempre entre pessoas que carregam consigo capital 
cultural de origem, com aptidões para exposições conceituais primárias. 
A tarefa dirig[iu]-se à sistematização desse capital cultural, à 
investigação e ao confronto permanente com outros saberes e teorias. A 
autoridade ética tom[ou] como solo básico a inserção no mundo das 
pessoas envolvidas e a fundamental dimensão ontológica do humano à 
humanidade. Tendo presente o projeto de sociedade feliz para todos e, 
nela, o radical respeito à dignidade humana, a tensão histórica que 
Freire tr[ouxe] [...] diz respeito à qualificação das ações postas como 
necessárias no tempo presente e ao imperativo do devir que deve 
acontecer. A tarefa seguinte da autoridade, atada a uma radical 
coerência com a prática cotidiana, [foi] a geração de condições, pelos 
sujeitos envolvidos em formação, à disponibilização ao diálogo e à 
crítica. Aqui, a tarefa, não separada da epistêmica, [foi] qualificar a 
análise a partir do senso comum, do mundo já produzido. A autoridade 
pedagógica deve garantir condições a todos à exposição do que sabem, 
exigindo o máximo de cada um. Deve propor e ajudar a organizar as 
ações que possibilitem trocas regradas e provoquem a produção de 
referências para confronto entre comportamentos individuais e sociais. 
Por fim, a autoridade política teve a tarefa de organizar relações entre 
educação e comunidade, [...] torn[ou] visível e disponível, em sala de 
aula, elementos contextuais que d[eram] origem às referências com as 
quais as sociedades se organiza. (GHIGGI, 2011, p. 33-4). 

 

O anseio era que, dentro das escolas, os professores fossem capazes de 

intervir socialmente, fossem pesquisadores do seu saber e, finalmente, agissem 

em situação. Esse seria o percurso conceitual necessário para a experiência. 

Para que a experiência se concretizasse, seria necessário um imperativo ético de 

gestão. A autonomia, 

 

[...] a gente tinha autonomia [gestão Freire] para discutir algumas coisas. 
É lógico que tinha um programa de governo, tinha um projeto, mas a 
autonomia da escola estava dentro desse projeto. Quando você só 
recebe as coisas, quer dizer, você perde o momento da discussão que é 
dessa reflexão e aí como é que você leva isso para sala de aula, se você 
não tem essa reflexão? (Professora Renata). 
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[...] essa era uma formação, era dada para os demais colegas outros 
movimentos de formação continuada [permanente]. As pessoas tinham a 
oportunidade de sair e participar de cursos dentro do horário de trabalho, 
isto do ponto de vista das condições. Do ponto de vista do que se vinha 
fazendo, trazia-se uma proposta construtivista, que, na rede, era algo 
novo, dava-se liberdade para que a escola fizesse a opção. Se a escola 
não quisesse o projeto da inter [disciplinaridade] ela poderia apresentar 
um projeto para a DRE que era aceito e, ao mesmo tempo, nesse projeto 
da inter [disciplinaridade], a escola inteira não era obrigada a aceitar, 
respeitava-se o educador. (Professor Paulo). 

 

Participei de vários encontros, com educadores, que aconteciam em 
Pirituba, então, eu acho que era... a perspectiva era completamente 
diferente. [...] tinha uma liberdade muito maior. Você constituía os 
coletivos dentro da escola. Havia um interesse que os coletivos fossem 
constituídos, então, os professores tinham mobilidade na forma como 
eles iam organizar junto com o coordenador pedagógico. (Professor 
Roberto). 

 

Não eram todos os professores que se envolviam, mas a maioria que se 
envolvia... a gente tinha um encontro com eles na JEIF, que naquela 
antiga chamava JEI [F]. (Professor Moacir). 

 

Nós não tínhamos, na ocasião, ainda, a JEIF, os horários coletivos. Ela 
foi uma conquista no governo da Erundina, mas ela não veio de 
imediato, veio, na realidade, no final da gestão [Freire]. Mesmo assim, 
não tendo esta situação dos horários coletivos, trabalharam muito com a 
questão de visão de área e, nas escolas você tinha, para cada área, um 
representante, semanalmente, se não me falha a memória, ou 
quinzenalmente, mas acho que eram períodos bem curtos. Nós nos 
reuníamos com a equipe de formação da DRE [...]e aí existia uma 
discussão de área [...] só que essa discussão do documento de área não 
se dava no vazio, se dava em cima do projeto da escola (ela não era 
“vamos lá falar”). E, ao mesmo tempo, você tinha uma forma, que a 
escola criava, de você, dentro da escola, discutir com seus pares [...] a 
gente tinha total condição de discutir sobre a área dentro da escola [...] e 
de pensar em cima do projeto da escola. Era um projeto coletivo. 
(Professor Paulo). 

 

O caminhar formativo permanente dialógico viabilizou o encontro do 

indivíduo como sujeito com o coletivo, o encontro da vivência com a experiência. 

A SME não tinha nem impôs um planejamento didático, muito menos definiu 

previamente os conteúdos que deveriam ser seguidos. Na medida do possível – 

não podemos nos esquecer de que a participação no projeto educacional 

proposto se deu por adesão –, esse caminhar foi construído coletivamente dentro 

das escolas. Foi esse movimento formativo que proporcionou a autonomia do 

professor em sala de aula. E não poderia ter sido de outra forma, uma vez que o 
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professor foi considerado e tratado como um intelectual crítico reflexivo 

transformador. Para Freire (2000, p. 43-4), 

 

[...] jamais imporemos às escolas da rede municipal um perfil de escola, 
por mais que ele expresse a nossa opção política e o nosso sonho 
pedagógico. Precisamente porque recusamos o autoritarismo tanto 
quanto a licenciosidade, a manipulação tanto quanto o espontaneísmo. 
Pelo contrário, aceitamos que não temos por que fugir ao dever de 
intervir, de liderar, de suscitar agindo sempre com autoridade, mas 
sempre também com respeito à liberdade dos outros, à sua dignidade. 
[...] Não podemos, na verdade, pensar em ganhar a adesão das 
professoras a uma forma, por exemplo, de relacionar-se com os 
educandos, mais aberta, mais científica também, mais arriscada, 
impondo a elas o nosso ponto de vista. Precisamos antes de tudo 
convencer, quase converter. A formação permanente das educadoras, 
que não poderia deixar de ocupar um lugar singular em nosso projeto, é 
um dos momentos para a superação necessária de certos equívocos ou 
erros que obstaculizam a posta em prática eficaz de nosso projeto. 

 

Os relatos reproduzidos confirmam Paulo Freire e apontam a coerência 

com os seis princípios básicos (ver página 115 desta tese), do programa de 

formação de educadores construído pela SME para que viabilizasse outra prática 

político-pedagógica.  

A proposta de Reorientação Curricular do governo Luiza Erundina, gestão 

Paulo Freire, desestabilizou uma estrutura estruturada, um habitus, de uma 

escola reprodutora da ordem social. Entre 1989 e 1992, a educação foi entendida, 

tratada como sendo pública e popular, portanto, nova estrutura estruturante. Essa 

noção de educação trouxe para o “chão” da escola, para o seu cotidiano 

consequências: a qualidade se sobrepôs à quantidade dos conteúdos escolares. 

Isso significou que não apenas os conteúdos fossem valorizados pela quantidade 

que seriam trabalhados e assimilados dentro das salas de aula – esse tipo de 

entendimento definia o que era uma boa escola e um bom professor –, mas que 

também os conteúdos deveriam ser trabalhados na construção, por exemplo, de 

outras versões históricas, a história no contrapelo, no sentido de desnaturalizar a 

ordem social, produzindo outro entendimento para as desigualdades sociais. Esse 

movimento poderia construir tanto a solidariedade quanto a consciência de 

classe. A produção do saber seria proporcionada pelo encontro de saberes do 

professor e do aluno – capitais culturais – ambos vistos e entendidos como 

sujeitos. 
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O professor em uma relação dialógica, onde não só soube que existe um 

outro, como alteridade, como deu voz a esse outro, pode romper com uma 

educação/formação bancária que é limitadora [do conceito benjaminiano] de 

experiência. O professor pode vir a ser um professor narrador. Esse percurso 

formativo, dialético, que parte de uma situação local – saliento, histórico-cultural 

concreto –, é uma ação comunicativa: 

 

[...] em que os “legados” culturais do educador e do educando se tocam 
e se trocam [experiência], o mundo do educando não é considerado 
como tábula rasa, mas, ao contrário, como uma rica totalidade de 
sentido, possível de ser elaborada e convertida em registro histórico de 
escrita. Foi nessa relação de máxima diferença e contraste entre o 
mundo do educador e o mundo do educando que Freire consagrou a 
ideia de que educação [e a formação] não é uma ação “bancária” de 
depósito ou transferência de conteúdos, mas “compartilhamento do 
mundo” (CASALI, 2008, p. 27). 

 

Esse percurso, sempre formativo, objetiva a compreensão de si, da vida 

negada. Compreendendo-se e compreendendo-a, é possível transformar-se e 

transformá-la porque nasce o sujeito histórico. É um percurso, simultaneamente, 

ético e pela ética da vida. 

 

A ética pedagógica é uma ética da vida para Freire: converter vida 
negada em vida afirmada, compartilhada, celebrada. Eis o principal 
legado de Freire: uma nova prática pedagógica, densa de uma nova 
teoria (método), indissociável de uma nova postura político-cultural, que 
não é outra coisa senão uma posição ética radical em favor da vida, 
sobretudo, lá onde a vida é mais negada. Portanto, trata-se de um 
legado funcional (uma prática pedagógica) e um legado testemunhal de 
exemplaridade ética. Isso tem tudo a ver com a pesquisa (auto)biográfica 
e a história de vida como percurso e recurso de pesquisa, formação e 
ensino (CASALI, 2008, p. 28, grifos meus). 

 

O conhecimento, dessa forma, está a serviço de uma luta, de justiça, de 

igualdade social. Essa seria uma escola para a transformação social. Essa 

proposta desestabilizou “lugares”, questionou jeitos de ser. 

Para que o processo formativo permanente se concretizasse, a SME criou 

a figura do professor adjunto para que o professor titular tivesse condições de sair 

da escola para dar continuidade à sua formação permanente. Depois, no final do 

governo, criou os horários de formação coletivos, que ficaram conhecidos, 
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inicialmente, por JTI, para que todas as escolas e, respectivamente, todos os 

professores dessem continuidade, no dia a dia, ao processo formativo.  

Importante observar que, como destoou do momento vivido, em um 

primeiro momento, a adesão por parte das escolas à proposta de Reorientação 

Curricular ocorreu pelo diálogo, pela aceitação dessa proposta por parte dos 

professores. Em um segundo momento, ocorreu um trabalho chamado de 

irradiação. O objetivo foi, não só com as escolas que participaram parcialmente 

da proposta como com as escolas que não aceitaram participar, voltar a discutir a 

possibilidade de adesão. Só que nesse momento, final dos anos 1990, essa 

discussão foi pautada pelos dados, pelos resultados obtidos com as escolas-

piloto. 

Com o término do governo Luiza Erundina, a educação pública municipal 

viveu, nos anos seguintes, uma nova mudança de rumo. Essas mudanças foram 

feitas sem grandes alardes, sem grandes resistências, mas alteraram 

profundamente o sentido do que foi deixado. As jornadas de trabalho foram 

definidas em horas-aula. Para que o professor pudesse participar dos horários de 

formação coletiva, era preciso ter um mínimo de aulas. Essa medida diminuiu o 

número de professores em horários coletivos de formação. As formações 

remuneradas estavam atreladas aos Projetos Especiais de Ação que deveriam 

ser analisados, autorizados e acompanhados por supervisão escolar. Com isso, a 

escola começou a perder sua autonomia. Essa era a situação no plano municipal.  

No plano federal, depois de quase 20 anos de impasses, de falta de 

consenso, uma nova LDBEN foi promulgada, alinhada às exigências impostas 

pela nova ordem mundial (SILVA, 1998). Reformas estruturais foram 

implementadas. Na economia, privatizações, perda de direitos trabalhistas; na 

educação, avaliações externas, a criação dos IES e a modernização da gestão 

educacional. Nos governos municipais que sucederam Luiza Erundina, foi 

possível perceber esse alinhamento à nova ordem mundial. inclusive de outro 

governo petista: o de Marta Suplicy, que, em nada alterou as mudanças feitas na 

educação – referentes às alterações impostas pelos dois governos anteriores, o 

de Paulo Salim Maluf e o de Celso Pitta.  

Na realidade, o governo Marta Suplicy deu condições para o 

aprofundamento das reformas de gestão educacional sancionando a lei n. 
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13.274/02, criando a Gratificação por Desempenho Educacional (GDE). No 

governo de Gilberto Kassab (2006-2012), que substituiu José Serra (2005-2006), 

foram introduzidas as avaliações externas, o PDE, o programa Ler e Escrever – 

Prioridade na Escola Municipal. A intenção foi melhorar os índices nas 

macroavaliações. Essa outra gestão – a de Alexandre Schneider – foi analisada 

pelos professores entrevistados. Em suas narrativas, a percepção foi duramente 

crítica ao que foi implementado. Isso se explica porque suas representações, 

como visto, são de outra ordem, outra lógica. Senão vejamos: 

Sobre o programa Ler e Escrever: 

 

[...] essa é uma administração que está preocupada com quantificação 
[...] onde se parte para uma grande quantidade de avaliações externas 
[...] diagnósticas. Ficou o tempo inteiro diagnosticando, e, ao mesmo 
tempo, esses diagnósticos não são nem importantes para a escola nem 
para a Secretaria [de Educação], porque eles são pulverizados demais. 
É uma Secretaria [de Educação] que trouxe uma proposta que 
padronizou a questão do ler e do escrever e tudo virou ler e escrever [...]. 
(Professor Paulo). 

 

[...] o trabalho do professor, nos últimos anos, se tornou executor de 
programas didáticos. Ele não tem essa liberdade [que tinha na gestão 
Freire], então já não há uma vontade política de todos fazerem isso e, 
além do mais, a rede, agora, a administração [governo] Kassab [...] 
impôs um programa pronto. O professor pega esse programa, aplica na 
sala de aula e tchau, acabou. (Professor Roberto). 

 

[...] tudo pronto e acabado. Você pega ali e vai executar. Isso não existia, 
você tinha a possibilidade de explorar, de pensar, de reinventar o 
currículo. Agora não, está tudo amarradinho, com avaliações externas, 
com essa mentalidade sendo cada vez mais fortalecida dentro da cultura 
escolar [...]. (Professor Roberto). 

 

[...] o programa Ler e escrever [Prioridade na escola] partiu de uma 
premissa discutível, para não dizer de cara equivocada, que ninguém 
aprendia nada, que ninguém escrevia, que ninguém lia, nenhum aluno. 
Muitos alunos estavam absolutamente analfabetos. Foi só uma premissa 
e a premissa desse programa que se estabeleceu a partir disso e que 
tinha que fazer alguma coisa em relação a isso é uma grita também da 
sociedade, não é? Não era só uma grita da Prefeitura. Então, que tinha 
que fazer alguma coisa, que tomar uma posição e a posição da 
Secretaria era Ler e escrever, ler e escrever em português e ler e 
escrever em matemática, ponto. É português, é matemática, o que está 
depois disso, vem junto, é coadjuvante, não é prioritário. Então, toda a 
história girou na alfabetização stricto senso, o que é? Como fazer? 
(Professor Osvaldo). 

 

E a gestão Alexandre Schneider: 
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[...] a gestão do Schneider, que eu percebi, eles tinham um determinado 
marketing. Eles queriam fazer marketing de qualquer jeito, mas, ao 
mesmo tempo, estatística. O que eu percebo na educação [...] é fazer 
com que a estatística funcione. (Professor Moacir). 

 

A diretriz da gestão Alexandre Schneider reduziu, mais uma vez, a questão 

do ensino e da aprendizagem, a uma dimensão técnica. O conhecimento passou 

a ter um valor instrumental. O que passou a importar – e isso persiste no governo 

Haddad – foi a melhoria dos índices nas avaliações externas. A dimensão política 

do conhecimento – conhecer para transformar a sociedade – foi lentamente 

escamoteada nas gestões pós-Freire. Na gestão Alexandre Schneider, conhecer 

passou a significar melhorar o desempenho para vencer em uma sociedade 

desigual. É o solipsismo. 

O programa Ler e Escrever – prioridade na escola – foi implementado de 

forma padronizada. Desconsiderou as realidades locais e o material didático 

fornecido foi o mesmo para toda a rede. A vivência curricular também foi redutora, 

uma vez que o currículo passou a ser entendido como prescrição. A implicação 

direta dessa concepção curricular foi que professores e alunos não foram vistos, 

muito menos tratados, como sujeitos portadores de conhecimentos, e sim como 

coadjuvantes, meros executores, de tarefas determinadas por uma burocracia. O 

que vem sendo estimulado é a cultura da performatividade. Em outras palavras, o 

professor não foi reconhecido como um intelectual crítico reflexivo transformador, 

mas como um técnico que deveria realizar ações pré-determinadas. Por isso, os 

professores entrevistados tiveram o seguinte olhar para a formação, nesse 

governo, chamada de continuada: 

 

Então, agora temos que nos preparar porque vem a prova da cidade, a 
prova São Paulo, a prova não sei das quantas... Esse conteúdo cai, e 
esquecemos de fato as especificidades de cada escola. Então, esse é 
um processo, e tudo isso acontecendo sem nenhuma formação para o 
professor, porque a administração [gestão] entendeu que dando 
formação para equipe gestora... eles são os multiplicadores... Trouxe ao 
CP, ao coordenador pedagógico, uma grande responsabilidade, achando 
que por ter se formado em pedagogia, ele transita por todas as áreas, 
transita por todas as modalidades ali e que vai dar conta. Esquecem a 
complexidade da escola [...] 

 

[...] nessa perspectiva desse processo equivocado, e que a gente vê 
dentro das escolas, nos horários coletivos da escola em que eu sou 
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professor, não se discute a escola real, se discute a questão das 
avaliações. O tempo inteiro estamos, na realidade, nos preparando e 
organizando a escola para as avaliações externas... e a escola com mil 
problemas, não é? (Professor Paulo) 

 

Eu não faço horário de Jeif por causa do meu acúmulo de cargo. Eu 
estou ausente dessa formação lá na escola. Participei no ano passado 
[2011], e neste ano, de um curso aqui. Na verdade, era para mostrar o 
caderno de apoio, o que havia no caderno de apoio, mas isso eu podia 
fazer sozinha, não é? Eu queria algumas outras coisas, alguns outros 
subsídios que eles pudessem ter me dado, então eu acho que é... a 
verdade é a ausência de uma formação de fato. Me parece que não 
existiu [...] não tem um projeto para formação de professor. (Professora 
Renata) 

 

Então, ao longo de oito anos, o coordenador foi chamado para falar que 
era dessa forma que eles [SME] entendiam, para ir organizando o seu 
trabalho, para sistematizar os resultados que eles esperavam e esses 
resultados eram sempre números escritos em tabelas: quantos 
alfabéticos, quantos alunos silábicos, quantos pré-silábicos, e este 
coordenador, quando os materiais que a gestão começou a produzir 
começaram a circular também pela escola, tinha cada vez mais a tarefa 
de levar o que ele ouvia nessa formação, de levar e apresentar os 
materiais que foram apresentados a ele nessa formação, ao seu grupo 
de professores. O professor, diretamente, não participou nem da 
elaboração e nem da vivência da apresentação desses materiais. Por 
exemplo, ele ouvia de um coordenador, que já era a quarta pessoa do 
processo, o que aquele coordenador quis contar para ele, alguém 
elaborou dentro de uma secretaria, um intermediário contou para esse 
coordenador [...] esse coordenador tem que contar e apresentar para os 
seus professores, sem nenhum juízo de valor [...] muitos se sentem na 
obrigação de falar sobre isso, ficam preocupados “Depois que tipo de 
resultados eu vou apresentar? São os resultados que estão esperando, 
não são só resultados que estão esperando? A tabela foi preenchida, 
conforme as expectativas ou não?” As expectativas que também são do 
outro que nem é dele. Esse foi um problema que se constituiu ao longo 
dos oito anos e que está aí para a próxima gestão [Callegari], no meu 
entendimento, de tentar responder, encaminhar de outra forma, 
recuperar o quê? Recuperar o espaço da formação que existe dentro da 
escola que foi ganho da gestão [do governo] Luiza Erundina [...] 
(Professor Osvaldo). 

 

[...] para um professor como eu que tem dois cargos, que começa a 
trabalhar, vamos supor, sete horas da manhã e que vai até às seis e 
meia da tarde, para ele sair e fazer um curso de formação, ele vai pensar 
duas vezes, até por uma questão física, de dinâmica física, mas tem 
muita gente que vai. Agora, você chega nesse curso de formação, as 
fórmulas estão prontas, as técnicas todas prontinhas, acabadas, elas 
dão certo no papel, o professor pouco fala, pouco é ouvido [...]Elas [as 
formações] não levam em consideração aquilo que acontece em cada 
escola como unidade [...]Ela [a formação] vem de cima para baixo [...] 
então é tudo muito assim, tudo muito cartilhesco. “Faça isso, faça aquilo, 
faça aquilo outro, o resultado tem que ser esse.” (Professora Magda). 
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As narrativas apontam para uma insatisfação – não por parte de todos os 

professores (narrativa do professor Osvaldo) –, diante do modelo de formação 

imposto pela gestão Schneider. Nas representações dos professores, fica 

bastante claro que o modelo de formação institucionalizado não permitiu a 

construção de relações dialógicas, de inter-relações. Os problemas de 

aprendizagem voltaram somente para as salas de aula e são de exclusiva 

responsabilidade do professor. 

 O que se relatou foi a desconsideração com a realidade, com as 

necessidades das escolas. O conhecimento, os conteúdos trabalhados tanto com 

alunos quanto com professores realizaram-se de forma anistórica, 

descontextualizada. A possibilidade de autonomia, como diretriz de gestão, 

inexistiu. O governo Gilberto Kassab, gestão Schneider, deu continuidade a uma 

reforma estrutural, pós-gestão Freire, que vem se alinhando ao neoliberalismo e 

suas necessidades. No entanto, entre outras coisas, partiu-se de uma premissa 

equivocada: 

 

A reforma baseada em padrões [...], é um instrumento grosseiro, não só 
porque é padronizado, e não elaborado especialmente de acordo com a 
parte pessoal e emocional do ensino, não estando afinado para escutar 
as missões e compromissos de toda uma geração e que motivam 
professores por toda uma vida (GOODSON, 2008, p. 114). 

 

Esse foi um dos grandes problemas que resultaram das reformas impostas, 

na cidade de São Paulo, ao longo, principalmente, do governo Gilberto Kassab, 

gestão Alexandre Schneider (2005-2012), o aprofundamento da cultura da 

performatividade – foco no controle, o desempenho como medida de 

produtividade. O professor foi visto como um simples executor de uma política 

educacional. Não existiram sujeitos. O conhecimento é neutro e hierarquizado – 

vale o científico. Capitais culturais são ignorados. Não existem relações 

dialógicas, apenas receitas a serem seguidas. Nesse contexto, os relatos de 

práticas – anistóricos, descontextualizados – ganham força. As formações em 

serviço podem ser para poucos, e esses poucos serão os multiplicadores para 

muitos, sem reflexão. 

No caso do Brasil, a partir dos anos 1990, vive-se um período marcado por 

intensas transformações, de ordem econômica e/ou cultural. Novas tecnologias 
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que alteram a percepção do tempo, que criam novas necessidades, são 

incorporadas em um espaço de tempo cada vez mais curto. Desemprego 

estrutural, um novo tipo de trabalhador é exigido, e no “olho do furacão” está a 

escola pública. Imperativos técnicos e econômicos impõem-se nas escolas para 

as massas, por meio de avaliações externas, conteúdos programáticos, que 

questionam “as velhas práticas educativas”. 

A singularidade, a individualidade, as dimensões existenciais são 

ignoradas em nome de um suposto professor-sujeito-coletivo-abstrato, “professor 

enquanto-prática”, que simplesmente obedece às decisões, seja de qualquer 

governo, estabelecidas pelas diretrizes educacionais em voga. Ora, se isso fosse 

eficaz, as reformas estruturais impostas, a partir dos anos 1990, em São Paulo, 

seriam um sucesso. Alguma coisa está sendo esquecida para entendermos as 

razões para o insucesso das medidas propostas. O que está sendo esquecido é 

que o espaço escolar é um espaço de seres humanos, portanto, há uma 

dimensão existencial. 

Há um professor, não apenas um ser humano, singular universal, 

”professor-como-pessoa” que, não sendo ignorado, traz complexidade, e espero 

ter mostrado isso, ao mundo da educação institucional. Não podemos pensar no 

coletivo, em educação, sem considerar o individual. Um não existe sem o outro. A 

parte e o todo se complementam. De certa forma, Paulo Freire seguiu caminho 

semelhante. Sua ética para a vida exigia/exige compartilhamento de conteúdos, 

de sentidos. Exigia o reconhecimento do outro como alteridade, como alguém que 

não pode ser ignorado. 

 



190 
 

 Considerações finais 

 
O professor subordina-se às autoridades superiores, e essa 

submissão leva-o a acentuar uma dominação compensadora. 
Delegado dessa ordem hierárquica junto aos estudantes, ele é o 

símbolo vivo dessa dominação, o instrumento da submissão. Seu 
papel é impor a obediência. Na relação do professor com a classe, 
encontram-se dois adolescentes: o adolescente aluno, a quem ele 

deve educar, e o adolescente reprimido, que carrega consigo.  
Mauricio Tragtenberg (2012, p. 81) 

 

 

Paulo Freire e equipe, quando assumiram a gestão educacional da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (1989-1992), modificaram as 

estruturas educacionais, com representações do papel do professor e da escola. 

Eles apresentaram, não só para educadores, mas, para toda a sociedade, outro 

paradigma educacional – um paradigma que escancarava, desvelava, nossa 

própria história. 

É importante, para essas considerações, lembrar que a história do Brasil 

pode ser lida, interpretada, caracterizada como uma história marcada por 

violências: território invadido por portugueses, domínio sobre os indígenas, 

exploração da natureza, via ciclos econômicos, para viabilizar a acumulação 

primitiva. Nessa história, o negro produziu boa parte das riquezas como um 

trabalhador escravo, ou seja, participou como um tipo de trabalhador sem nenhum 

direito, inclusive sem o direito de ser visto como um ser humano. No outro 

extremo dessa sociedade colonial, tinha-se o senhor de engenho como 

autoridade máxima, com todos os direitos possíveis e imagináveis a seu favor, 

podendo, inclusive, criar mais direitos. 

O que se construiu, dessa forma, foi uma sociedade extremamente 

hierarquizada e desigual, do ponto de vista econômico e legislativo. Com os 

espaços sociais verticalizados, as relações sociais vividas foram relações de 

mando. De um lado, um superior que ordenava; de outro, um inferior que 

obedecia a ele. Isso significa entender que a sociedade colonial brasileira 

constituiu-se, em suas relações sociais e intersubjetivas, por meio de relações 

assimétricas nas quais toda e qualquer diferença era usada para reforçar o 

mandonismo. Dessa forma, o outro, principalmente o outro negro, o outro pobre, o 

outro mulher, não foi reconhecido como um sujeito, muito menos com direitos. 
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Com isso, esse outro que ocupou, na hierarquia social, as posições mais baixas 

nunca foi visto como alteridade. 

Nesse sentido, o percurso desta tese procurou mostrar a construção de 

dois modelos: o de escola e o de sociedade autoritárias. Afinal, esses modelos 

produziram habitus e representações. Diante desse quadro, coube, então, uma 

pergunta: de que forma essa ruptura com a referida proposta influenciou as 

questões que permeiam a formação de professores e, consequentemente, as 

suas representações a respeito da escola, bem como sua própria função dentro 

do espaço escolar? Partiu-se da hipótese de que a radicalidade da política de 

formação de professores na gestão Freire (1989-1992), à frente da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, foi resultado de posicionamento político 

com vistas à educação crítico-transformadora, proposta essa que não teve 

continuidade nas ações decorrentes das políticas educacionais das gestões 

posteriores.  

A fim de entender as razões para representações tão conservadoras, que 

são hegemônicas, de professores sobre a escola, partiu-se das escolas jesuítas, 

onde as mesmas eram norteadas por um texto regulador, o Ratio Studiorum, que 

unificou os modus agendis dos jesuítas que exerceram a docência como um fazer 

de segunda ordem – estímulo à memorização, conteúdo programado, professores 

controlados e estruturas rígidas e severas normatizavam o cotidiano. O que se 

produziu foi um tipo de cultura escolar, de representação que não se diferenciou 

da cultura e representações vividas em outros espaços sociais. Um habitus 

professoral que se “encaixou” com o habitus social.  

Cem anos depois da proclamação da República, em termos educacionais, 

os problemas continuaram os mesmos: professores desconsiderando a pesquisa 

educacional- a pedagogia da pesquisa (SCOCUGLIA, 2013), a dicotomia entre 

prática e teoria produz, na média, um professor ávido por prática. Um professor 

que “pede” receitas prontas, que não se entende como um intelectual, graves 

problemas não só com a aprendizagem, como também com a disciplina dos 

alunos, valorização da memorização. Portanto, ao longo de nossa história, o 

percurso formativo inicial de professores muito pouco alterou um habitus 

professoral e, consequentemente, as representações sobre uma cultura escolar 

produzidos a partir da colonização. 
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Ao longo do século XX, a cidade de São Paulo viveu um processo lento de 

expansão de sua rede de ensino para o antigo primeiro grau, atual educação 

básica. No final dos anos 1950, ocorreu, no município de São Paulo, uma 

preocupação com a formação de professores. No entanto, o sentido dessa 

formação foi tecnicista. Desde a criação do Serviço de Orientação Pedagógica, 

SOP, passando para Departamento Pedagógico, DP, para depois vir a ser 

Instituto Municipal de Educação e Pesquisa, IMEP e, finalmente, Departamento 

de Planejamento, Orientação e Controle, DEPLAN, o viés foi de treinamentos 

para repetição mecânica, tanto do professor quanto do aluno a fim de estabelecer 

comportamento e reações padronizadas. 

Foi um percurso formativo para a adequação social. Essa foi uma 

característica de formação em serviço para professores, proporcionada pela 

Secretaria Municipal de Educação, a partir do final dos anos 1950 até os anos 

1980. Nos anos 1970, a lógica administrativa empresarial, com seus termos e 

princípios, passou a circular nos espaços de escolarização – não havia mais lugar 

para reflexão, para o diálogo, para a existência de sujeitos. 

Para agravar ainda mais esse quadro formativo, não se pode esquecer de 

que os professores sequer tinham horários definidos em lei para formação em 

serviço. Esse tipo de formação tecnicista, impositivo, foi ao encontro de uma 

sociedade com marcas autoritárias. O cotidiano escolar foi vivido, dessa forma, 

em larga escala, com seus conteúdos descontextualizados, anistóricos. A escola 

pública, dessa maneira, vista como um campo, produziu estabilidades 

hierárquicas, como também privilégios. Por isso, violências – física ou simbólica – 

e desigualdades foram naturalizadas em todos os espaços sociais. Essa foi/é a 

experiência curricular, a “matéria prima” para as representações sociais.   

No final dos anos 1980, Luiza Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo 

(1989-1992) e, com ela, veio a gestão Paulo Freire na Educação. O Brasil, nesse 

momento, passava, historicamente, por uma situação política distinta. Havia o 

desejo de participação política, de construção de uma sociedade de direitos, de 

uma sociedade mais justa. De certa forma, a gestão Freire materializou esses 

anseios. Mudanças estruturais importantes foram introduzidas. 

A ousadia maior, para um país autoritário, foi possibilitar certo nível de 

autonomia às escolas, incentivando a criação de projetos pedagógicos 
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construídos, interdisciplinarmente, pela comunidade escolar (FREIRE, 2000). O 

que se pretendeu foi viabilizar a construção coletiva de outra postura pedagógica, 

de outra cultura escolar, portanto, outro habitus, outras representações que 

levassem em conta as necessidades e os interesses locais das comunidades – 

tais como as questões de gênero, étnico-culturais, sociais, políticas –, por meio de 

uma ação pedagógica interdisciplinar que, pelo diálogo, promoveria o encontro de 

saberes científicos, como também com os saberes populares para a produção de 

um conhecimento realmente útil. Nesse sentido, a experiência curricular foi 

conceitualmente e concretamente ampliada. 

Esse encontro de distintos capitais culturais, entre professores e suas 

respectivas disciplinas, entre professores e alunos, daria a possibilidade de 

construção de uma consciência histórica, de uma autonomia partilhada. O diálogo 

foi o grande fio condutor – produzindo relatos de histórias pessoais, de 

fragmentos da vida cotidiana, de histórias de vida –  não só para o encontro da 

vivência com a experiência – a fim de desvelar a história no contrapelo –, como 

também para o não dito, a fim de desmascarar a realidade e possibilitar a 

autorreflexão.  

Foi necessário, então, oferecer outro tipo de formação que passou a ser 

chamada, durante a gestão Freire, de permanente. O foco foi direcionado para 

viabilizar a formação nas próprias escolas. Alternando grupos menores, da própria 

escola, com grupos maiores, constituído pelo agrupamento de escolas próximas. 

Isso só se tornou possível com a criação de uma jornada única para professores 

com aulas para ministrar e tempo fixo para formação coletiva.  

Esse trabalho formativo, que envolvia a explicação e análise da prática 

pedagógica, procurou dar consistência e, ao mesmo tempo, acompanhamento à 

reflexão sobre a prática e à reflexão teórica. Era a ação-reflexão-ação tão bem 

lembrada pelo relato do professor Paulo (página 179). Com esse direcionamento, 

foi possível perceber que o que se buscou construir com o professor foi algo que, 

raramente, as formações iniciais propiciam: fazer uso simultânea e dialeticamente 

da teoria e da prática. Com esse procedimento, foi construída a possibilidade para 

a autoria, para a autonomia, do professor e do aluno. 

O que se buscou foi uma formação não para formar para a ação, sentido 

tecnicista, mas uma formação para “formar o pensamento” ou “pensar o 
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pensamento”, sentido crítico-reflexivo-transformador. Esse foi o ineditismo na rede 

pública municipal, da formação permanente proposta na gestão Freire. O saber 

não mais entendido, vivido, como um saber estratificado, produzindo privilégios e, 

ao mesmo tempo, injustiças. O saber desvinculado dessa relação de poder. Essa 

possibilidade foi construída, no plano escolar, com a criação de estruturas de 

organização horizontais onde professores, alunos e funcionários puderam 

compartilhar conhecimentos, perspectivas. Isso não foi pouco para uma 

sociedade tão autoritária como a brasileira. O que se experienciou, com todas as 

tensões possíveis, foi a democratização escolar.  

A radicalidade da proposta formativa permanente para professores 

desestabilizou habitus e representações, provocando questionamentos nos 

diversos campos escolares, com seus privilégios, o que explica as resistências. 

No entanto, nem todos os professores resistiram à proposta. O percurso narrativo 

autobiográfico, voltado para as formações iniciais e em serviço, desenvolvido 

nesta tese, mostrou que professores que estão no magistério por vocação, que 

tiveram contato, por exemplo, na formação inicial com teorias críticas, que 

reconheciam a precariedade da formação inicial ou, ainda, que estavam 

insatisfeitos com o seu fazer em sala de aula, aproximaram-se e experienciaram a 

proposta formativa construída na gestão Freire. Em outras palavras, essa 

proposta formativa modificou suas representações sobre a escola. 

O quadripé sujeito-contexto-vivência-experiência viabilizou, porque 

alicerçado no conceito de relação que implica diálogo, a investigação crítica da 

natureza social e histórica das intenções ocultas das práticas cotidianas 

institucionalizadas dentro do espaço escolar. Com isso, foi possível desvelar o 

pensamento do professor e sua ação educativa. 

Não por outra razão, esses professores, em seus relatos, foram capazes 

de olhar criticamente para a proposta formativa da gestão Alexandre Schneider, 

não apenas dessa gestão – diga-se de passagem –, e apontar seus limites: 

desconsideração com a realidade, com as necessidades das escolas. O professor 

não sendo mais visto, tratado, considerado como um sujeito, como um ser crítico-

reflexivo-transformador, e sim como um mero executor de tarefas, de obrigações 

determinadas por uma burocracia. 
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Vinte anos depois da gestão Freire, mesmo passando por várias formações 

em serviço, oferecidas com perfil tecnicista, os professores entrevistados 

mostraram que, de fato, a formação permanente experienciada proporcionou 

“pensar o pensamento”. Esses educadores, em suas falas, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, sabem que os conteúdos trabalhados em sala de aula 

são sempre a favor de algo, de uma classe social. Sabem que a educação tem 

um forte componente político. Sentem falta de uma discussão realmente coletiva 

nos horários de formação e cobram diálogo. Tentam construir relações com os 

alunos. Enfim, suas representações sobre escola, aluno, professor estão “fora da 

ordem”. Pode parecer pouco em termos hegemônicos. No entanto, para quem 

está envolvido com educação, de forma crítica-transformadora, como estou, isso 

é alentador. O olhar para o micro, graças ao que foi construído na gestão Freire, 

dá a possibilidade de ter esperança. 
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ANEXO 01- Transcrição da entrevista com o professor Paulo 

 

Entrevistador: Bom-dia, professor! Professor Paulo, antes de mais nada, eu 

gostaria de agradecer, de antemão, a gentileza de sua parte em participar desta 
entrevista. Professor, por favor, conte-me um pouco sobre a sua escolarização, 
fale-me dos primeiros anos na escola até a formação universitária e a 
consequente escolha profissional. 

Professor Paulo: Sou filho de pais separados e foi minha mãe, na realidade, que 
assumiu o comando da família. Minha mãe era diarista e trabalhava direto, então, 
quem era responsável por mim era minha irmã de 11 anos. Ela cuidava de mim. 
Quando eu entrei na primeira série, foi em uma escola pública do município de 
São Paulo, EMEF Vicente de Paulo Dale Coutinho, em Parada de Taipas. Eu 
sempre tive fascinação pela escola, o desejo de ir para a escola. Eu me recordo 
assim da minha cena de escola: único dia em que eu fui cortejado, foi o primeiro 
dia em que todo mundo queria me arrumar e me levar para a escola. Minha irmã 
me arrumou e me levou para a escola. No dia seguinte, eu já tive que ir sozinho, 
já não tinha quem me levasse. Então, a minha experiência de escolarização se 
deu na rede pública municipal de São Paulo, na escola em que eu estudei todo o 
meu ensino fundamental, na ocasião, o primeiro grau, na EMEF Dale Coutinho. 
Terminei o ensino fundamental nessa escola e fui estudar numa escola estadual 
também no bairro da Parada de Taipas, na escola estadual Humberto de Souza 
Melo. Ainda naquele momento, eu tinha algumas dificuldades em saber o que eu 
gostaria de ser. Desde criança, eu sempre tive uma vocação para o magistério, 
tanto que a minha irmã caçula, que tinha uma diferença de 5 anos foi por mim 
alfabetizada antes de ela entrar na escola, então com 4 ou 5 anos. Ela estava 
alfabetizada da pior forma possível, mas ela fora alfabetizada, e quando entrou na 
escola, ela já sabia ler e escrever. A questão da alfabetização, naquele momento, 
era saber escrever e ler, não interessava qual era a forma. Quando fui fazer o 
ensino médio, eu comecei a despertar um pouco mais pela questão mesmo e 
definir o que eu queria fazer: partir para a área educacional em que eu me via. Na 
ocasião, já trabalhava. Trabalhava numa empresa de contabilidade e o apelo era 
muito grande para que eu entrasse nessa área da contabilidade, mas, mesmo 
assim, eu persisti. Não tive professores que me apoiassem, então, recordo que na 
escola Humberto de Souza Melo eu queria fazer História, então, eu tive uma 
professora, chamada Carolina, que viera do interior. Ela escolheu ficar na capital 
e estava extremamente insatisfeita, porque fora obrigada a sair do interior... e se 
efetivara lá. Eu falava que queria ser professor e ela dizia para mim que era uma 
péssima escolha, que eu não deveria ser professor, que era uma péssima escolha 
etc. e, mesmo assim, falei: “Nossa! Que ânimo.” E essa escola, falo que essa 
escola teve algumas mazelas, alguns professores, não digo a escola, que 
passaram por mim lá, que viraram mazela, mesmo assim eu era insistente. 
Depois disso, eu falei: “Bom, ou História ou Geografia!” Nessa ocasião, eu tive um 
professor de Geografia chamado Ary. 

Entrevistador: Conheci o Ary. 

Professor Paulo: É o Ary. Esse Ary era meio confuso e tal e a gente aprontava 

muito na aula dele. Eu falava que eu queria, talvez, fazer Geografia. Ele e um 
outro professor que eu não sei o nome... Romualdo, Rômulo, alguma coisa assim, 
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diziam que nós éramos, vamos dizer assim, alunos que não teriam sucesso na 
vida, que nós jamais iríamos conseguir alguma coisa. Esse professor Ary chegou 
ao absurdo de, numa ocasião, tirar cópia do diploma dele da USP e distribuir para 
cada um de nós e dizer o seguinte: “Vocês jamais vão chegar aonde eu cheguei.” 
Era um dia de prova, e ele deu isso junto com a prova dele. Era uma das páginas 
da prova. Isso, na realidade, teve um reflexo de alguma maneira, por quê? Porque 
fez com que, a minha pessoa, eu não acreditasse que era capaz, então, quando 
eu terminei o ensino médio. Eu nem tentei as universidades públicas porque 
achava que eu não tinha condições, e, diante disso, eu fui para as particulares. 
Na ocasião, eu tinha 17 para 18 anos e entrei na São Marcos. E por que a São 
Marcos? Porque a São Marcos tinha uma possibilidade de bolsa de estudo. Eu 
entrei na São Marcos. Por seis meses eu paguei, e depois consegui uma bolsa de 
estudos integral porque, nessa ocasião, aos 16 anos, eu fiquei órfão de pai e 
mãe, e, a partir daí, eu não tinha dinheiro mesmo. A dificuldade era muito grande, 
vivíamos eu e minha irmã caçula, e meus irmãos. Havia mais dois irmãos que se 
casaram. Eu precisava da bolsa. Fui então na São Marcos para conseguir essa 
bolsa. Foi muito difícil porque a instituição dava bolsa de estudo, mas ela 
priorizava alguns cursos, como de administração, de psicologia... até de 
pedagogia, menos curso para a área de História, Geografia e Sociologia. Eu 
comecei a fazer, na realidade, Sociologia, e depois disso eu mudei para 
Geografia. Aí eu ganhei, na realidade eu recebi essa bolsa. Houve uma pressão 
muito grande para conseguir. Quando eu fui para a entrevista, a mulher não 
queria me dar a bolsa, ela falava para mim que o meu curso era um curso que 
não... que eu ia ser uma pessoa, mais uma vez, que eu ia ser uma pessoa 
frustrada, que eu não ia ter sucesso na vida, que ser professor era uma péssima 
escolha... e eu me recordo que, mesmo assim, eu persisti com a mulher, eu já 
tinha esse poder de fala. Disse que “na vida a gente tem que fazer aquilo que a 
gente queria e que o dinheiro era uma consequência, e que na vida eu nunca tive 
aquilo que eu quis e, agora, que eu estava querendo uma coisa, alguém estava 
dizendo para mim que eu não podia?” Eu sei que, depois dessa situação toda, a 
mulher não me deu a bolsa a princípio, mas acho que ela refletiu e depois de dois 
dias ela me ligou e me ofereceu então a bolsa integral. Eu estudei como bolsista 
da Faculdade São Marcos. Não podia ter DP, não podia ter nota baixa, não 
podia... mas, enfim, eu terminei o trabalho lá. A formação, minha formação, de 
modo geral, foi muito ruim, muito defasada, muita dificuldade de escrita, inclusive 
também de fala... uma série de questões que vieram desde o ensino fundamental, 
do ensino médio, e de uma faculdade, também, particular, extremamente de 
mediana para baixo. Hoje eu digo isso, mas eu era muito novo também, e, nesse 
período todo, eu trabalhava numa empresa, numa área... na área contábil, lá em 
Taipas também. A empresa me pressionava para fazer cursos na área de 
administração, mas mesmo assim eu ficava na contramão. Então eu comecei 
minha primeira experiência... foi na rede estadual. Fui chamado na rede estadual 
para dar aula em Franco da Rocha, era uma licença prêmio. Então, eu trabalhava 
nessa empresa durante o dia e fui dar aula nessa escola em Franco da Rocha, 
licença prêmio. Nesse período em que eu estava nessa escola em Franco da 
Rocha, na escola Humberto de Souza Melo a professora Odete havia saído de 
licença gestante. Viram que era muito longe a escola de Franco da Rocha, 
arrumaram um jeito que eu me tornei professor nessa escola de Franco da 
Rocha, mas trabalhava no Humberto de Souza Melo. Não me pergunte como, eu 
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não entendo até hoje, e ali, numa escola de ensino médio, eu tinha, na realidade, 
colegas meus do ensino médio que estavam lá e eu cheguei com uma má 
formação. Mas foi o local que me despertou, me desafiou, porque eu tive que 
estudar para dar aula. Eu tinha os primeiros e terceiros colegiais, e eu cheguei, no 
final do ano, eu me lembro, com um monte de notas vermelhas dos alunos, de E. 
E a escola teve uma crise imensa porque o índice de reprovação era muito 
grande. Houve um movimento do Prof. Luizinho no pátio, uma assembleia dos 
alunos contra os professores por causa da retenção, era a diretora Sonia, e aquilo 
me assustou, porque eu não tinha nem como fazer, então eu falei assim: “Não, 
não vou dar mais aula, eu me decepcionei, não quero mais isso, que coisa louca, 
não é?” Acho que você se lembra, você era professor de lá, não é? 

Entrevistador: Sim, lembro. 

Professor Paulo: Desse movimento, imagine alguém com 20 anos. Chegando 

ali, não tinha competência alguma. Hoje eu falo que não tinha competência 
alguma, naquele momento. Eu sei que no ano seguinte, nem na atribuição eu fui, 
não apareci mais na escola, em nenhuma delas, nem em Franco e aí o que eu 
fiz? Fui fazer economia. Prestei faculdade de economia, “agora vou partir para 
economia”. Fiz dois meses e desisti, e, nesse período vem a relação com a 
prefeitura. A minha irmã fazia EJA no Fontenelle e o Fontenelle estava sem 
professor de Geografia, à noite, e minha irmã comentou: “Olha eu tenho um irmão 
que é formado em Geografia...” A diretora, que na ocasião, era vice, sabe lá, 
Sueli, ligou para o meu trabalho me oferecendo as aulas, se eu não queria pegar 
as aulas... que eles estavam sem professor. Minha irmã disse que eu tinha essa 
disponibilidade e tal, está bem, então eu fui dar aula no Fontenelle. Dar aula sem 
ter sido contratado pela prefeitura, porque tinha dessas. Eu entrei em agosto. 
Eram nove aulas na EJA que havia à noite, e comecei a dar aula. Ela falava para 
mim assim: “Quando chegar lá, fala para os alunos que você já deu aula há 
bastante tempo, porque você tem essa cara de novinho e a EJA é...” Então eu 
cheguei lá e falei pros alunos: “Eu já dou aula há bastante tempo!” Os alunos 
olharam para mim assim: “Nossa! Mas quantos anos você tem para dar aula há 
tanto tempo assim?” Eu desconversava, tanto que, durante muito tempo, eles me 
chamavam, no Fontenelle, de Paulinho, porque eu era novo, e assim eu fui 
trabalhar no Fontenelle naquela ocasião. Eu sei que depois de três meses saiu 
meu processo e fui encaminhado para exame médico e tal, e, após três meses, 
trabalhando sem nenhum vínculo com a prefeitura, fui reprovado no exame 
médico. O exame do Jânio era cruel. Exame médico para professor entrar no 
funcionalismo público do prefeito Jânio era... você ficava mais de um mês fazendo 
o exame médico, muito mais! E eu fui reprovado, eu fui reprovado porque o 
médico falou que eu era surdo, por surdez. Foi feita uma junta médica, enfim, todo 
esse tempo levou e somente no final de setembro é que eu consegui, de fato, ser 
contratado pela prefeitura. E a escola fez um acerto. 

Entrevistador: Esse ano era? 

Professor Paulo: 1988. Só em setembro eu consegui o vínculo com a prefeitura, 

e então eu trabalhei nessa escola que tinha um sistema muito complicado, porque 
você tinha o planejamento que era do Deplan. Ele já vinha pronto com o que você 
tinha que dar, o planejamento era central, então, você tinha as apostilas e tinha 
tudo escrito. Quais eram os conteúdos, quais eram os objetivos, e você tinha que 
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cumprir aquilo, era o planejamento de Deplan que vinha. Ao mesmo tempo era 
um sistema assim. A desconfiança em relação ao servidor era tanta que você 
assinava o ponto na entrada. Na saída, o inspetor levava o livro de ponto na sala 
de aula, na última aula, faltando cinco minutos pra terminar, pra você assinar. 
Você assinava entrada e saída. Eu participei de um único processo de formação 
que não tinha processo de formação, era mais um encontro. Eles reuniram, na 
ocasião, a região Butantã, Pirituba e Freguesia em uma só. Nós fomos no Mario 
Kosel e no Mario Kosel tinha uns professores de Geografia que fizeram e 
relataram um pouco do que cada um fazia, só. E aí se encerrou, na realidade, a 
questão da formação de que eu participei. Fora isso absolutamente mais nada. Aí 
termina a gestão. Quando terminou a gestão, houve, na realidade, a Erundina... 
ela assumiu e deu a... 

Entrevistador: anistia pelo movimento grevista. 

Professor Paulo: Isso, anistia do movimento grevista, e várias pessoas voltaram, 
então, no Fontenelle. Nessa escola, em que eu trabalhei, eu era o oitavo, oitavo 
professor de Geografia. Na ocasião, ficou assim o pessoal: “Olha você não vai 
pegar aula, você é o oitavo...” “Não vou nem continuar na rede mais...”, e, na 
sequência, no dia da atribuição, houve depois uma decisão da secretaria que fora 
dada a anistia. Mas somente poderia ficar na EJA quem já trabalhava no ano 
anterior, assim, eu que era o oitavo passei a ser o segundo. Então, eu continuei 
trabalhando no Fontenelle com EJA, no início do governo da Erundina. Aí sim, eu 
digo para você, que começou o meu processo de formação, a minha formação 
como educador, formação em todos os aspectos. Começou exatamente nesse 
ano de 1989. 

Entrevistador: Por quê? 

Professor Paulo: Porque primeiro que a escola recebe uma gestão 
extremamente envolvida, uma diretora que tinha sofrido barbaridades no governo 
Jânio, a Ezaltina. Ela vem para o Fontenelle com uma visão extremamente 
progressista de educação, uma visão interessante. Duas CPs, a Beth e a Adeli, 
chegaram e, naquele momento, tinham uma proposta também muito interessante 
de coordenação... A gente sabe que no decorrer elas mudam, mas naquele 
momento, naquele contexto, o olhar que se tinha para todas essas questões da 
escola passou a ser outro. E então eu começo a ter um apoio, na realidade, para 
as discussões desse grupo. Nesse ano, a escola tem uma grande renovação com 
a chegada dos anistiados e das pessoas que politicamente tinham tido uma 
punição muito séria, forte na questão do governo Jânio... A escola passa a ter um 
movimento político também muito interessante, não só da proposta que vinha do 
secretário, da secretaria, como também internamente na escola. Na primeira 
reunião que tivemos com Paulo Freire, todos os educadores foram chamados lá 
no ginásio do Pacaembu. Nosso secretário Paulo Freire foi vaiado pela 
categoria... 

Entrevistador: Qual o motivo? 

Professor Paulo: A categoria não entendia a proposta dele. Houve certa vaia, um 

desconforto, porque o que ele dizia... As pessoas não assumiam e viam com 
estranhamento, então, houve certa inquietação naquele momento, com a questão 
do Paulo Freire. Aí então se deu esse período de inserção. Dentro do Fontenelle, 
tinha-se liberdade na questão do planejamento, de deixar de lado toda aquela 
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questão do Deplan, de você, na realidade, pensar a escola, pensar o 
planejamento. Tendo um movimento diferente... eu me recordo que uma das 
coisas muito significativa da Ezaltina, que marcou. Muitos alunos da EJA queriam 
cabular, pulavam o muro, e o que ela fez? Ela falava assim: “Não, a partir de hoje 
– e foi uma briga – os portões da EJA vão ficar abertos, vocês podem ir embora 
na hora que vocês quiserem, ninguém mais precisa pular o muro”. Nós, os 
professores, ficamos inquietos, e ela disse: “Nós lidamos com adultos, você quer 
ir embora, você vai”. Aquilo chocou o grupo, mas, ao mesmo tempo, dois, três 
dias os alunos iam, depois ninguém mais foi embora da escola.  

Entrevistador: Então deixa só eu retomar uma coisa aqui, no início da carreira, 
quais eram as suas expectativas? O que mais te atraía na profissão? E o que 
você não gostava?  

Professor Paulo: Na realidade, eu tinha uma fascinação mesmo pela questão 

da... Naquele momento, eu não tinha, eu tinha visão ainda de professor, o 
professor transmissor de conhecimento, aquele que tem o poder, que era uma 
questão do status. Quando eu fui trabalhar no Fontenelle e com a EJA, foi 
diferente, porque primeiro veio o trabalho, ou a proposta do governo da Luiza 
Erundina, que era da dialogicidade, e aí eu mergulhei sobre essa questão, e isso 
me fascinou. E trabalhar com alunos da EJA, nessa perspectiva, dessa 
construção, até porque eu era de periferia, eu pertencia ao cotidiano deles, a 
linguagem que eles traziam era a fala da minha mãe, do meu vizinho, e isso me 
fascinou, trabalhar nessa perspectiva, tá certo, da dialogicidade, e trouxe nesse 
momento outra reflexão do que era ser educador, que era do professor mediador. 
Isso fascinou bastante. Qual era o medo? O medo é que eu tinha clareza da 
minha má formação. A má formação não só do ponto de vista do conhecimento 
da área, pronto e dito, não é? Do conhecimento dos conceitos da área, como 
também do próprio campo da pedagogia, mas tudo isso, naquele momento, me 
trouxe uma possibilidade mesmo de formação, de ir atrás de estudar, de fazer 
coisas que eu não tinha o hábito. 

Entrevistador: E hoje, 20 anos depois, o que você sente em relação a essa 
profissão?  

Professor Paulo: Olha, primeiro, para todas as pessoas que eu falo, eu digo que 
esse período da Luiza Erundina foi a minha verdadeira escola, e o educador que 
sou hoje é exatamente o educador que se constituiu naquela gestão. Hoje, eu me 
sinto realizado, eu sei que eu não vou ter grandes bens, eu não vou fazer fortuna, 
mas a profissão diferente do que me foi colocado, me deu condições financeiras 
de cuidar da minha família, dos meus três filhos, de constituir o meu patrimônio 
mínimo de sobrevivência... do que você precisa, de uma casa e um carro para se 
locomover e ter um conforto mínimo... Então, do ponto de vista financeiro, eu me 
sinto realizado, do ponto de vista como educador eu ainda me sinto totalmente 
realizado, eu sou idealista e esse idealismo começou lá atrás, de pensar a 
educação como um local de uma utopia, mas uma utopia possível, um sonho 
possível, da gente buscar as coisas e, necessariamente, na educação, as coisas 
não são imediatas, elas acontecem.  

Às vezes, eu paro para pensar na minha vida e na minha trajetória na rede como 
aluno e eu falo assim: “mal sabe a minha professora do primeiro ano qual a 
importância dela para onde eu estou agora” e que o educador que sou ho je, a 
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minha formação como educador começou lá no primeiro ano, na EMEF Dale 
Coutinho, também de alguns professores que me deram aula e que ainda estão 
na rede, como o Fidel que me deu aula na quinta série e outras pessoas que 
passaram pela minha vida e que talvez, hoje, essas coisas estejam surtindo 
efeito! Então, eu ainda me vejo nessa história, eu sou feliz, eu trabalho ainda na 
rede como professor e busco o tempo inteiro esse olhar dessa escola humana, 
dessa escola, na realidade, que tem que preparar o aluno para a vida e preparar 
para a vida é uma complexidade muito grande, é diferente de preparar para o 
trabalho, de preparar para aquilo que a sociedade almeja, não é vida, e a gente 
tem que falar de vida. É isso, e é isso que eu penso da escola hoje, mas eu sou 
realizado.   

Entrevistador: E o que te desgasta?  

Professor Paulo: Dentro da escola? Olha, o que desgasta é o fato de que dentro 

da EMEF, onde há uma complexidade muito grande, falando do ponto de vista da 
própria questão dos educadores, nós vivemos dentro da educação do país um 
período onde há a democratização do ensino e do acesso e da permanência. 
Uma leitura que eu faço, e já tem outros educadores também que colocam isso, é 
que houve uma necessidade imediata de mão de obra, e desde esse período 
criaram-se diferentes cursos de formação de professor. Há necessidade de uma 
mão de obra rápida, de alguém para exercer isso, e de lá para cá o que nós 
temos? Muitos educadores que chegam à educação, mas que, verdadeiramente, 
estão na educação não por opção, mas porque foi o mais fácil, porque foi a 
faculdade mais fácil de entrar, porque vê que é uma profissão cuja idade não é 
um limitador... e isso está dentro da escola. Então, dentro da escola, você tem 
muitas pessoas que não estão preocupadas com a educação em si, não há um 
compromisso, e aí você tem um desgaste muito grande. As pessoas reclamam 
muito, mas elas não conseguem parar para entender que essa é a escola real que 
nós temos e é com ela que nós temos que lidar, não é? Não adianta eu pensar 
numa escola saudosista, dizendo que a escola que eu frequentei era uma escola 
maravilhosa, a escola que eu frequentei era uma droga... Eu agora coloco o 
passado como sendo lindo e maravilhoso, então, isso me incomoda muito, as 
pessoas não querem enfrentar de fato os problemas da educação, principalmente 
hoje, a gente percebe com a questão da adolescência, que não existe um desejo 
de se falar sobre isso, e esse é o maior problema da EMEF. Que aluno é esse? 
Que jovem é esse? Que perspectivas ele tem? Que contexto ele está vivendo? E 
as pessoas continuam ainda querendo entrar na sua sala de aula, pensar na sala 
ideal, pensar na sua programação e passar. E isso, no meu entendimento, é a 
formação. 

Entrevistador: Como educador na rede municipal de ensino, quais são suas 

lembranças, e aí retomando algo que você já tocou, da administração Erundina 
com Paulo Freire e Mario Sergio Cortella à frente da secretaria municipal de 
educação no que diz respeito à formação oferecida para professores? 

Professor Paulo: Primeiro, é que eles tinham uma perspectiva de formação que 

se dava em serviço. De que maneira? Nós não tínhamos, na ocasião, ainda, a 
JEIF, os horários coletivos. Ela foi uma conquista no governo da Erundina, mas 
ela não veio de imediato, veio, na realidade, no final da gestão [Freire]. Mesmo 
assim, não tendo esta situação dos horários coletivos, trabalharam muito com a 
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questão de visão de área e, nas escolas você tinha, para cada área, um 
representante, semanalmente, se não me falha a memória, ou quinzenalmente, 
mas acho que eram períodos bem curtos. Nós nos reuníamos com a equipe de 
formação da DRE, e lá, também, tinha os educadores, eu não lembro qual o nome 
que se dava a esses educadores da DRE, e aí existia uma discussão de área. 
Nós discutíamos o documento da área, só que essa discussão do documento de 
área não se dava no vazio, se dava em cima do projeto da escola (ela não era 
“vamos lá falar”). E, ao mesmo tempo, você tinha uma forma, que a escola criava, 
de você, dentro da escola, discutir com seus pares, então o movimento... Aí, 
falando pela área, porque eu era da área de geografia, a gente tinha total 
condição de discutir sobre a área dentro da escola, a visão de área e de pensar 
em cima do projeto da escola. Era um projeto coletivo. Então, isso vinha desse 
processo de formação, ao mesmo tempo, essa era uma formação, era dada para 
os demais colegas outros movimentos de formação continuada [permanente]. As 
pessoas tinham a oportunidade de sair e participar de cursos dentro do horário de 
trabalho, isto do ponto de vista das condições. Do ponto de vista do que se vinha 
fazendo, trazia-se uma proposta construtivista, que, na rede, era algo novo, dava-
se liberdade para que a escola fizesse a opção. Se a escola não quisesse o 
projeto da inter [disciplinaridade] ela poderia apresentar um projeto para a DRE 
que era aceito e, ao mesmo tempo, nesse projeto da inter [disciplinaridade], a 
escola inteira não era obrigada a aceitar, respeitava-se o educador. Então, lá no 
Fontenelle, eu me recordo que no primeiro ano, se não me falha a memória, o 
segundo ano não quis o projeto da inter. Os professores do segundo ano, o 
Sidney... a esposa dele, enfim... 

Entrevistador: Professores de fundamental I? 

Professor Paulo: Alguns que não quiseram participar e, mesmo do primeiro ano, 
tinha alguns que, no decorrer, esse próprio grupo viu e acabou adentrando ao 
projeto de interdisciplinaridade, porque a escola inteira colocou. Esta escola, ela 
foi uma escola para mim, porque o movimento que aconteceu lá, com o projeto da 
interdisciplinaridade, foi um movimento ímpar, entendeu? Um movimento ímpar, 
que, no meu entendimento, superou o projeto que aconteceu na escola piloto 
Candido Portinari, entendeu? O envolvimento dos professores do Fontenelle, 
daquela comunidade, foi além do que aconteceu na escola piloto Candido 
Portinari. Não é porque eu estava lá, não, mas é a vivência mesmo que eu tive ali 
dentro. Então, foi esse o movimento que ali existiu, dessa questão da formação. 
Não sei se eu dei conta. 

Entrevistador: Ok, ok. Temos uma administração Kassab que se encerra em 

2012. Foram oito anos de uma gestão com o Schneider à frente da secretaria 
municipal de educação, o que te marcou? Quais são as diferenças entre essa 
administração em termos educacionais e a administração Erundina, na sua 
formação em serviço? Quais são as semelhanças e diferenças?  

Professor Paulo: ... vou ser sincero. Não dá para comparar. Não tem a mínima 
condição. Eu posso falar das duas separadamente, mas dizer que há 
semelhança? Nenhuma semelhança. Primeiro que essa é uma administração que 
está preocupada com quantificação. É uma quantificação, e, ao mesmo... uma 
questão de quantificação onde se parte para uma grande quantidade de 
avaliações externas, avaliações externas diagnósticas. Ficou o tempo inteiro 
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diagnosticando, e, ao mesmo tempo, esses diagnósticos não são nem 
importantes para a escola nem para a Secretaria [de Educação], porque eles são 
pulverizados demais. É uma Secretaria [de Educação] que trouxe uma proposta 
que padronizou a questão do ler e do escrever e tudo virou ler e escrever. Tirou 
do professor a sua cátedra, se é que o professor ainda tinha alguma questão de 
cátedra. Quando vieram com as apostilas, com os livros forçou de alguma 
maneira que as escolas e os educadores passassem a ter... Acho que eu até li 
um livro, não me lembro o autor, que fala sobre a proletarização da docência. Nós 
passamos a ser uma proletarização do ponto de vista do trabalho em série. Nós 
perdemos a questão da autonomia da cátedra e passamos agora a produzir em 
série. Então, agora temos que nos preparar porque vem a prova da cidade, a 
prova São Paulo, a prova não sei das quantas... Esse conteúdo cai, e 
esquecemos de fato as especificidades de cada escola. Então, esse é um 
processo, e tudo isso acontecendo sem nenhuma formação para o professor, 
porque a administração [gestão] entendeu que dando formação para equipe 
gestora... eles são os multiplicadores... Trouxe ao CP, ao coordenador 
pedagógico, uma grande responsabilidade, achando que por ter se formado em 
pedagogia, ele transita por todas as áreas, transita por todas as modalidades ali e 
que vai dar conta. Esquecem a complexidade da escola. Então, se sou formado 
em matemática, eu vou ter uma dificuldade imensa de transitar, de trabalhar com 
uma formação com os professores das outras áreas, a não ser que seja nessa 
perspectiva mesmo de minimizar pelo ler e escrever e de trabalhar nessa questão 
da preparação para as avaliações externas, aí qualquer um faz, não é? Então, 
nessa perspectiva desse processo equivocado, e que a gente vê dentro das 
escolas, nos horários coletivos da escola em que eu sou professor, não se discute 
a escola real, se discute a questão das avaliações. O tempo inteiro estamos, na 
realidade, nos preparando e organizando a escola para as avaliações externas... 
e a escola com mil problemas, não é? Não se senta. Eu não consigo conversar 
com os meus outros colegas de área, nem com elesǃ Nós não conseguimos 
conversar com os professores do mesmo turno para falar sobre a escola real que 
ali existe. Os materiais que chegam às escolas, absurdos! Material de EJA? Os 
meus alunos de EJA falam para mim assim: “professor isso é menosprezar a 
nossa capacidade.” E tem professor que segue aquele material didático de cabo a 
rabo. Então, eu penso que isso é...  essa situação agora é uma administração 
que, para alguns, satisfaz, porque é a administração do controle, principalmente 
para alguns gestores. Houve, de certa forma, uma quantidade maior de recursos 
disponibilizados para a escola, recursos financeiros, embora venham fechados. 
Mas a escola tem mais dinheiro... no processo de descentralização de um 
recurso, mas totalmente burocratizado e engessado. Esse aspecto, 
diferentemente, do que foi no governo da Luiza Erundina, onde, trabalhando a 
perspectiva da autonomia da escola, fez que nós, de fato, buscássemos e nos 
tornássemos professores reflexivos. Pensar... ação, reflexão, ação. A gente não 
escreve mais, mas ela está inserida na nossa vivência de educador. Então, era o 
professor reflexivo, pensar a sua prática, dialogar com seu aluno sobre a sua 
prática etc. Então, não há comparação nenhuma.  

Entrevistador: Para você, professor Paulo, então, o que é uma educação para o 
século XXI? Nesse sentido, o que você considera ser formação em serviço? 
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Professor Paulo: Olha, a educação para o século XXI tem que ser uma 

educação humanizadora. Penso eu que hoje, com todos os avanços tecnológicos, 
com grande crescimento urbano, há cada vez mais limitação dos espaços. Nós 
vivemos confinados. Eu falo assim: “eu moro num apartamento de 65 m2 e ali, na 
realidade, meu quintal é uma sacadinha de 80 não sei das quantas. Lá, vários 
moradores moram ali, mas as pessoas não têm convívio social. É o bom dia do 
elevador e etc. e tal. E o que seria ser criança ali? E os meus filhos foram criados 
num espaço desse... Eu passo aqui, no apartamento, e vejo a comunidade da Vila 
Dalva... O que é morar nessa comunidade de favela onde também os espaços 
são restritos, onde não se utiliza o espaço da rua, onde eu dou para o meu filho 
equipamentos eletrônicos e ele vive ali. As redes sociais como uma forma de 
contato, não mais esse lado é de contato pessoal, e a escola é o espaço onde 
todas essas pessoas se encontram. E ali existem conflitos. Porque vivemos numa 
sociedade que busca o individualismo. Está certo. Isso acontece no mundo inteiro 
por causa da urbanização, da tecnologia etc. Então, penso que o grande desafio 
da escola para o século XXI é buscar esse processo de humanização. É resgatar 
e trazer. A escola tem condições para isso, de pensar que ali é um encontro. Essa 
escola, do ponto de vista social, é um espaço de convívio? Sim! Porque todos 
eles vêm de diferentes recantos... e aí pensar essa humanização. Então, eu acho 
que esse é o grande desafio, humanização para todos. Não é só para o aluno. 
Humanização para o professor, para quem trabalha, para quem chega dentro da 
escola. Ela é uma das poucas instituições do poder público que se faz presente 
em todos os recantos da cidade. Ela é uma instituição com quem a comunidade 
se relaciona, está presente, diferente do posto de saúde, diferente do hospital, 
diferente de qualquer outra instituição. Ela tem uma responsabilidade muito 
grande e eu penso que esse é o desafio, não é? Daí você pensa: o que é a 
humanização? A humanização não é o paternalismo, entendeu? Mas é pensar o 
sujeito, o ser na sua complexidade, é isso que ela precisa, dessa humanização, e 
eu, educador, ser um protagonista, ora sou o autor, quem escreve minha prática e 
ora vou representar também. Mas uma representação que vem de uma ação 
coletiva, porque a escola tem essa questão do coletivo. É onde eu vou exercer um 
papel, uma prática, que foi adquirida coletivamente. Então esse é o grande 
desafio, e é muito complexo isso. 

Entrevistador: Então, nesse sentido, uma formação em serviço ideal deveria dar 
conta exatamente de tudo isso que você falou? 

Professor Paulo: Isso. Dar conta exatamente dessa escola humanizadora, que é 
diferente do movimento que nós temos agora. É um movimento que pensa essa 
escola como uma produção, uma linha de produção, não é? E eu penso que a 
formação tem que vir nessa questão da perspectiva desse sujeito, entender, 
inclusive, essa complexidade da má formação do educador, e de todas as 
mazelas que estão ali presentes. O educador também é vítima, é vítima da 
formação dele, é vítima do sistema assim colocado, é vítima dessa estrutura que 
aí está e cada um procura a sua sobrevivência. Então eu penso que ela tem que 
partir do pensar o sujeito. 

Entrevistador: É... Professor Paulo, uma última pergunta, isso vem me 

chamando a atenção em todas as entrevistas que eu faço. Essa pergunta eu não 
tinha preparado, mas, de uma certa forma, todas as pessoas que eu entrevistei 
tocam nesse ponto, então eu queria que você discorresse um pouco a respeito.  
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A dimensão utópica tem relevância para a profissão? 

Professor Paulo: Tem. Muita relevância. Porque assim é a realidade da escola 
em si, ela é muito cruel, entendeu?  O cotidiano da escola. A escola é uma 
caixinha de surpresa, você sempre lida com situações imprevistas, você acaba 
sendo a comunidade com revolta do poder público. Da mesma maneira que ela (a 
comunidade) está todo dia na escola, ela (a comunidade) vem e briga... Então, a 
escola, expectativa muito grande das famílias e tal, e para nós, educadores, tem 
que ter essa questão do sonho, entendeu? Desta utopia, porque nós trabalhamos 
com planejamento, nós planejamos, nós pensamos a escola não só para este 
ano... eu estou aqui este ano, terminando o ano letivo já estou pensando a escola 
do ano que vem e aí eu penso no campo de idealização, que, quando você 
planeja, você planeja no campo da idealização, você tem que considerar a 
realidade, mas é onde você quer chegar, não é? E quando você pensa num 
projeto pedagógico de uma escola, aí ele tem que ser mais ainda, porque ele é 
muito mais amplo e ele envolve, além da minha prática como professor, um 
coletivo de escola, e o projeto pedagógico não é para um ano, não, ele é para um 
tempo. E quando você pensa no projeto pedagógico, você pensa no ideal de 
sociedade e de homem. E só o fato de pensar um ideal de sociedade e de 
homem, você já está pensando numa perspectiva utópica. Então, essa utopia é 
importante, porém, nós temos que ter clareza de que nós vamos conseguir aos 
poucos avançar nesse processo, porque não nós vamos trabalhar acima de uma 
utopia, de um sonho que jamais pode ser realizado. Então, trabalha-se nessa 
perspectiva de construir as coisas, de ir conquistando as coisas aos poucos e é 
lógico que esse processo é flexível e vai mudando, mas ele é fundamental. 

Entrevistador: Mais alguma observação? 

Professor Paulo: Não. É fundamental, só isso. 

Entrevistador: Ok. Obrigado, Professor Paulo.  

Professor Paulo: Miro, não sei se eu consegui atender, eu sou empolgado... 
começo a falar demais, falta de objetividade, às vezes, eu sei que eu tenho nessa 
empolgação toda, mas espero (aí) ter colaborado, só volto a dizer uma frase que 
eu digo sempre: o educador que sou hoje, a minha real formação como educador, 
olhar para a escola, para a minha prática, seja como professor, ou até mesmo 
como gestor vem exatamente da gestão da Luiza Erundina, onde a dialogicidade, 
a problematização, a mediação e a questão da articulação dessas coisas todas. 
Então, isso eu uso hoje, inclusive, eu tenho um cargo de professor e de gestor, na 
minha ação de gestor isso é inerente, se faz presente, entendeu? Então não vejo 
separação alguma e é esse movimento mesmo. Eu não falo com saudosismo “vai 
entrar a Erundina e revivenciar tudo isso novamente”, não. Nós somos diferentes, 
a cidade é diferente, mas naquele momento teve uma importância e aqueles que, 
de fato, mergulharam nesta... naquele processo de formação, hoje eu tenho 
certeza, devem falar com certa satisfação. 

Entrevistador: Obrigado, Professor Paulo. 
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Anexo 02- Transcrição da entrevista com o professor Roberto 

 

Entrevistador: Boa-noite, Professor Roberto! Antes de mais nada, eu gostaria de 

agradecer a sua boa vontade de participar dessa entrevista. 

Professor, por favor, conte-me um pouco sobre sua escolarização. Fale-me dos 
primeiros anos na escola até a formação universitária, e a consequente escolha 
profissional. 

Professor Roberto: Tá! Eu nunca estudei em escola privada. Eu sou da escola 
pública. O tempo todo eu estudei em escola pública. Eu iniciei estudando no 
Euclides Custódio, quer dizer, eu entrei na escola já alfabetizado, porque, na 
realidade, quem me alfabetizou foi meu pai. Eu tive uma alfabetização em casa, 
não foi na escola. Quando entrei no primeiro ano, eu fiquei fazendo o primeiro 
ano, mas eu já fazia conta, já estava alfabetizado. Depois eu saí do Euclides, 
passei, fui para o Mario Kosel, onde terminei o primeiro fundamental II [?], o que 
hoje corresponde ao fundamental II, e aí eu estudei lá no Fidelino de Figueiredo, 
em Santa Cecília, sabe? Na rua Imaculada da Conceição. Eu terminei o colegial, 
que era o Ensino Médio, que é o Ensino Médio hoje e, em seguida, entrei na 
Universidade de São Paulo. Prestei vestibular e entrei, quer dizer, aí esse ano foi 
um ano, o último ano, foi um ano bastante difícil, porque foi o ano da morte da 
minha mãe e foi bastante tumultuado. Então, assim, estava numa situação... 
minha mãe faleceu em junho, julho e eu entrei no final do ano, entendeu? Quer 
dizer, eu concluí e entrei logo em seguida, no ano seguinte, em 84, eu estava na 
Universidade de São Paulo. Eu me formei em 88. 

Entrevistador: E você é formado em? 

Professor Roberto: História! Depois fui fazer um curso de Pedagogia na Uni 

Nove. [risos] 

Entrevistador: Por que História? 

Professor Roberto: Eu sempre gostei, sempre. Era a área do conhecimento com 
que eu mais me identificava, entendeu? No colegial, eu já lia Marx, Lênin. Eu já 
tinha uma... um “pezinho” no materialismo histórico, então, na realidade, eu fui 
para a área de História por causa desse meu envolvimento com o materialismo 
histórico. Aí eu fui parar... 

Entrevistador: No Ensino Médio? 

Professor Roberto: No Ensino Médio e depois eu fiz História em função disso. 

Entrevistador: Como você se sentia no início da carreira? Quais eram as suas 

expectativas? O que mais te atraía na profissão? E o que você não gostava? E 
agora, quase 20 anos depois, como você se sente em relação à sua profissão? O 
que te desgasta? O que te anima? 

Professor Roberto: Olha, o que eu não gosto na profissão, eu ainda continuo 

achando muito complicado, o número de alunos por sala para um trabalho 
significativo, entendeu? Eu acho que teria que ser um número menor de alunos, 
essa coisa... eu peguei, eu iniciei, eu estava na faculdade, quando eu comecei a 
dar aula. Eu peguei aulas em suplência, sabe? ... aí eu trabalhei na escola 
privada e era uma coisa monstruosa, parecia é [risos]... assembleia. Você dava 
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aula para assembleia e era uma coisa muito chata, então, quer dizer, isso marcou 
muito, entendeu? Quando eu entrei na prefeitura, já percebi que era uma 
organização um pouco melhor também que a do estado. 

Entrevistador: Em que ano você entrou na prefeitura? 

Professor Roberto: 92, no final do governo da Erundina, no último ano do 

governo da Erundina eu entrei na prefeitura. Antes disso, eu trabalhei como 
coordenador em uma rede chamada colégio Meta, que é na zona leste. E eu dava 
aula no colégio São Paulo, no Estado, que era um colégio meio, ainda com ares, 
quer dizer, de tradicional. Foi interessante, eu achei legal, mas, voltando à 
pergunta, você fala assim: “o que eu acho ruim, então, o número de aulas... 

Entrevistador: No começo da sua carreira, o que mais te atraía? 

Professor Roberto: O que atraía... era interessante trabalhar essa questão da 
história, trabalhar com a educação dos filhos da classe trabalhadora. Eu era mais 
idealista do que eu sou hoje, porque acho que ainda me considero. Então tinha 
muito isso, entendeu? Quer dizer, aí, continuam as mesmas coisas, Miro, eu acho 
difícil, complicado esse número de alunos. Muitas vezes a carência de materiais, 
por que dá... tem essa ideia de que dá para se educar de qualquer maneira em 
qualquer lugar, de qualquer jeito e eu não acho que isso realmente funcione, 
entendeu? Quer dizer, eu acho que você precisa, principalmente, se você for 
pensar a... que é uma coisa que eu acho que não é pensada em lugar nenhum, 
ou que é pensada de maneira fragmentada. Assim, se eu estou lidando com os 
filhos da classe trabalhadora, ensinar para os filhos da classe trabalhadora os 
conteúdos, os saberes historicamente acumulados não é simplesmente a 
transmissão. Tem gente que diz isso, que basta transmitir, o problema não é 
esse, o problema está na realidade em ressignificar essas coisas e aí esse 
trabalho é muito difícil, é muito árduo, porque ele exige você pensar, quer dizer, 
não é pensar só no conteúdo, porque... eu tenho uma leitura assim, esses 
conteúdos são organizados pela burguesia em função dos interesses dela, é uma 
leitura que ela faz, então, seja na área de ciências, na área das artes, de história, 
de geografia, de matemática, de linguagem, ela organiza isso de uma maneira 
que é tranquila para os seus membros. Agora, para uma criança da classe 
trabalhadora, isso não é tranquilo porque ela tem outros saberes ou outras formas 
de ler o mundo. Muitas vezes, essa forma como a escola reproduz esse ensino 
burguês, esses saberes historicamente acumulados – que eu acho que é da 
humanidade, como Benjamin fala, porque a burguesia vai saqueando, mas à 
medida que saqueia, ela não só saqueia, mas organiza de uma maneira que fica 
palatável para ela e não para os demais – ela produz mesmo... e as pessoas 
fracassam em contato com esses saberes, com a aquisição deles, com a 
transmissão deles, com a elaboração deles. Então, eu acho que isso é algo que 
precisaria ser pensado, e acho que não é pensado em lugar nenhum, ou é 
pensado de maneira fragmentada, não sistematicamente. Aliás, não se muda a 
educação por causa disso. 

Entrevistador: E o que te anima hoje? 

Professor Roberto: Continuar tentando. E ver que tem experiências que vão 
nessa direção, apesar de os últimos anos não terem sido nada agradáveis, quero 
dizer, porque o trabalho do professor, nos últimos anos, se tornou executor de 
programas didáticos. Ele não tem essa liberdade [que tinha na gestão Freire], 
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então já não há uma vontade política de todos fazerem isso e, além do mais, a 
rede, agora, a administração [governo] Kassab, vai o quê? Ela vai... ela impôs 
isso... ela tem um programa pronto. O professor pega esse programa, aplica na 
sala de aula e tchau, acabou. Não há nenhum movimento de reflexão, então fica 
mais distante pensar essa educação, que eu estou te falando: “como que eu 
penso esses saberes historicamente acumulados para trabalhar com os filhos da 
classe trabalhadora?” Isso distancia mais ainda. Então, os últimos anos não têm 
sido agradáveis, entendeu? Têm sido experiências de desgaste, de embate, e aí 
você tem que lidar com gente que acredita nisso, ou que quer isso porque é 
considerado mais fácil...  as pessoas não se desgastam com isso, porque elas 
não se cansam, elas não têm que estudar, elas não têm que fazer nada, “ótimo”: 
eu pego aqui, chego na sala de aula, abro o livro, reproduzo aquilo, faço aquele 
circuito didático tradicional, tagarelo, tagarelo, tagarelo, ou ponho o ponto na 
lousa, explico, ponho a questão e corrijo. Está ótimo, fico feliz, acabou a aula. 
Parabéns! Tchau! Eu não acredito nisso. Então, isso me gera desgaste, inclusive 
físico. Você... é um processo, porque você vai entrando em colisão com muitas 
coisas, e, às vezes, entra em rota de colisão com pai, que tem uma expectativa, 
outras vezes, com alguns alunos, outras vezes com seus colegas... Então, é 
desgastante. Passar o ano não é uma coisa tão simples para mim, O desgaste vai 
acontecendo. Quando chega novembro, dezembro eu estou... eu me sinto 
exaurido em alguns momentos. 

Entrevistador: Tá! Como educador, na rede municipal de ensino, quais são suas 
lembranças da administração Erundina com Paulo Freire e Mario Sergio Cortella à 
frente da Secretaria Municipal de Educação, no que diz respeito à formação em 
serviço? 

Professor Roberto: Eu participei da formação, dos encontros de quinta série, 
porque eu tinha regência da quinta série. Participei de vários encontros, com 
educadores, que aconteciam em Pirituba, então, eu acho que era... a perspectiva 
era completamente diferente. Por exemplo, a JEI, a JEIF, hoje em dia, está uma 
camisa de força. Não tinha isso, você podia organizar a JEIF, tinha uma liberdade 
muito maior. Você constituía os coletivos dentro da escola. Havia um interesse 
que os coletivos fossem constituídos, então os professores tinham mobilidade na 
forma como eles iam organizar junto com o coordenador pedagógico. Essa 
experiência foi interessante, porque a gente trocava muitas coisas. Houve troca... 
eu estava no Gabriel Prestes, nessa época. Aí, teve muitas trocas sobre o que se 
pretendia fazer, o que era necessário para atuar dentro da escola. Eu acho que 
isso é muito diferente do que a gente tem hoje na rede, porque hoje a rede está 
toda engessada, quero dizer, esses coletivos estão todos amarrados também. 
Então, você não tem essa flexibilidade, você tem lá duas horas de PEA que eu 
não entendo até hoje. Para mim, não faz sentido. Porque esse projeto estratégico 
de ação, para mim, é uma pirotecnia da secretaria. Então, você não tem a 
constituição de grupos de estudo. Em minha passagem pelo Gabriel Prestes 
foram constituídos alguns grupos de estudo. Os professores que tinham interesse 
estavam voltados para algumas temáticas presentes ali, então, tinha problemas 
de alfabetização. Eu ainda não discutia muito essas questões da diversidade, eu 
era mais distante disso, a gente sentava – o pessoal de história – para tentar 
pensar essa questão do currículo... montar o que era relevante, o que não era. 
Essas coisas eu achei positivo. Hoje em dia, não tem nada disso, o currículo está 
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montado para atender o mercado editorial dos livros didáticos, essas parafernálias 
que chegam à escola e que as pessoas que elaboram ganham uma grana 
violentíssima para o mais do mesmo. Penso que essa é a grande diferença hoje. 
E assim professor virou um executor de programa didático. 

Entrevistador: Ok. Temos uma administração Kassab que se encerrará em 

2012...  

Professor Roberto: Graças a Deus! 

Entrevistador: Foram oito anos de uma gestão com Schneider à frente da 
Secretaria Municipal de Educação. O que te marcou? Quais as diferenças entre 
essa administração em termos educacionais e a administração Erundina, da sua 
formação em serviço? Quais são as semelhanças e diferenças?  

Professor Roberto: Não tem nenhuma semelhança, porque tudo o que eu falei é 
exatamente isso, aqui é tudo pronto e acabado. Você pega ali e vai executar. Isso 
não existia, você tinha a possibilidade de explorar, de pensar, de reinventar o 
currículo. Agora não, está tudo amarradinho, com avaliações externas, com essa 
mentalidade sendo cada vez mais fortalecida dentro da cultura escolar, de que é 
preciso, de que só basta ensinar português e matemática, que se o cara souber 
português e matemática ele vai bem em todas, vai ter acesso a todos os outros 
conhecimentos... Então, eu não vejo nenhuma semelhança, acho um terror isso, 
um terror! O que eu falei anteriormente mostra o que eu penso. 

Entrevistador: Isso, ok. Para você o que é uma educação para o século XXI? 

Professor Roberto: Para o século XXI? Olha, para mim, a educação só tem um 
sentido, educação é práxis. Se tudo o que eu ensino não serve para mudar as 
pessoas e mudar o mundo para melhor, isso não é educação. Isso pode ser 
qualquer outra coisa, pode ser adestramento, mas não é educação. Então, eu 
tenho muito medo quando se fala de educação para o século XXI. Essa ideia 
meio... esse discurso meio do futuro, futurista... eu não sei exatamente... Acho 
que tem muitas concepções aí de educação que estão embutidas nessa ideia de 
educar para o século XXI. 

Entrevistador: Mas para você... 

Professor Roberto: Para mim tem que ser... não educar para o mercado, mas 

educar para tornar as pessoas e o mundo melhor. Para humanizar as relações, 
seja lá o que... que cara nós vamos dar para o humano? Mas isso só é possível 
dando às pessoas ferramentas para elas refletirem sobre isso. Eu acho que, 
nesse sentido, a educação brasileira está muito longe dessa discussão ainda. Ela 
está perseguindo metas de alfabetização, não que eu seja contra, não estou 
dizendo isso. Tem que alfabetizar as pessoas, nós vivemos numa sociedade 
letrada, não é isso? O meu discurso não é esse, mas eu não sei se isso é o 
suficiente. Para mim, isso não é o suficiente, entendeu? Se isso não for feito, não 
tem sentido nada do que a gente faz, entendeu? 

Entrevistador: Então, nesse sentido, o que você considera ser uma formação em 

serviço ideal? 

Professor Roberto: Exatamente uma formação que traga os temas que são 

relevantes para essa melhoria das pessoas e da... e do mundo, então, isso é 
importante numa formação continuada, é para além dessa coisa técnica. Eu acho 
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que tem alguns momentos em que há coisas técnicas que você tem que formar, 
tem que ensinar, então, eu acho importante, no caso do ensino de História, que 
haja momentos de formação que ensinem, por exemplo, um professor a trabalhar 
com documento. É importante, é técnico? É, mas não pode se limitar a isso, tem 
que ser muito mais, tem que trazer esses temas relevantes. Então, tem que trazer 
essa questão do pós-humano, essa coisa da engenharia genética. Isso seria um 
tema importante. Discutir as relações etnorraciais no Brasil. Acho importante 
discutir as questões dos conflitos mundiais. Acho importante, enfim, coisas que 
sejam mais ligadas a essa visão geral. 

Entrevistador: Então, nesse sentido a administração Erundina...  

Professor Roberto: Ela propiciava isso, porque ela trazia essas temáticas e 

provia cursos ou espaços onde se podia refletir sobre isso. Hoje, cada vez mais 
se afasta disso, então eu tenho um discurso tecnicista. Então, é como trabalhar os 
gêneros textuais, como trabalhar o documento. Mas é trabalhar o documento pelo 
documento, trabalhar o gênero textual pelo gênero textual, não é isso como uma 
ferramenta, é isso por isso mesmo. Ou seja, educar para o mercado. Você tem 
que ter uma habilidade para apertar o parafuso, é isso que se espera dos filhos da 
classe trabalhadora. Ler o manual. Eu entendo que é isso. 

Entrevistador: Uma última pergunta que também me chamou a atenção, primeiro 

quando você fala desse contato inicial com o materialismo histórico, isso foi 
marcante para você, quando você aponta aquilo que considera ser uma educação 
ideal, uma educação que conta com uma humanização, que faça o ser humano 
refletir sobre um mundo melhor, mais justo, então, nesse sentido, para você, a 
dimensão utópica tem relevância na nossa profissão? 

Professor Roberto: Tem. Toda utopia existe para que seja. Eu acho que estar na 

sala de aula, estar na educação é uma frente de luta, também da luta de classes, 
eu penso nisso. Nesse sentido, eu não sou muito idealista, você está numa luta 
de classes porque na hora que se está discutindo currículo, por exemplo, você 
não está discutindo o currículo pelo currículo, você está discutindo na realidade 
um espaço... é um espaço de luta de classes. Se vence esse currículo que eles 
impõem é um espaço que os filhos da classe trabalhadora perdem. Se se abre o 
espaço para o coletivo e esse coletivo se organiza para mudar, quer dizer, 
repensar esse currículo é um espaço que se ganha. Então eu não acredito na 
revolução via escola, não sou ingênuo, não é isso que eu estou falando, mas é 
um espaço de luta também, como é um espaço de luta o sindicato, como é um 
espaço de luta os partidos políticos, como é um espaço de luta as associações de 
bairro, enfim, são espaços de luta. Então, eu entendo que é... quando você fala 
isso de educar... na realidade, é trabalhar com essas porosidades e construir 
esses espaços de luta, isso que eu penso. Pode ser que eu seja ingênuo. 

Entrevistador: Ok, professor, muito obrigado. 

Professor Roberto: Por nada. 
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Anexo 03- Transcrição da entrevista com o professor Moacir 

 

Entrevistador: Antes de mais nada, eu queria agradecer, professor Moacir, a 

gentileza em me receber para a gente fazer esta entrevista. Professor, eu gostaria 
que o senhor falasse, por favor, um pouco sobre a sua escolarização. Fale-me 
dos primeiros anos na escola até a formação universitária e a consequente 
escolha profissional. 

Professor Moacir: Eu vim de uma escola do Ceará. Quando me formei no 
primário... eu vim do patronato, Patronato Nossa Senhora de Fátima. Era um 
colégio de freiras misto. E o que me lembra muito da minha infância era a rigidez 
com que a gente era tratado. Ao mesmo tempo que a rigidez, os compromissos 
que a família tinha com a gente era... bom... Um exemplo: se eu chegasse para o 
meu pai e falasse que eu apanhei palmatorada, a mesma quantidade de 
palmatória que eu tinha recebido na escola eu recebia em casa [risos], nem por 
disso eu criei trauma,... muito pelo contrário, eu acho que eu me firmei mais como 
homem, no sentido de procurar ser o máximo educado com as pessoas e ter um 
pouco de humanidade. Cheguei a fazer o exame de admissão para poder entrar 
no ginásio, essas coisas... Depois eu vim para São Paulo. Aí foi a época que eu 
estudei no Fernando Dias, que era do Saburo. Continua sendo dele lá. E eu fiz o 
supletivo, fiz o supletivo ginasial, aí o colegial eu fiz no ITO, que é o Instituto 
Tecnológico de Osasco... me formei em eletrônica... E no ginásio... foi um período 
que eu cresci, foi assim que eu mostrei um pouco do meu esforço e tive condição 
de fazer o ITO, o colégio técnico. Na minha época, era o segundo ou terceiro 
colégio técnico do Brasil, e a gente, às vezes tinha que permanecer lá para 
cumprir as tarefas que eram dadas sobre a parte de eletrônica. E uma coisa que 
me marcou, no ITO, foi que tirei 0,02... eu tirei 4,8, e o professor de eletrônica 
falou que eu tinha ficado de recuperação. Quando eu cheguei ele falou: “Você 
passou, não precisa, não...” [ri]. Fiquei mais contente, mas durante aquele período 
ainda fiquei... Mas depois prestei Mackenzie, quando saí do ITO. Prestei 
Mackenzie, prestei a Universidade de Mogi das Cruzes e prestei a Osvaldo Cruz. 
Eu queria entrar ou em química, ou engenharia e o outro era... Acho que foi 
Física, lá no Mackenzie, que eu tentei entrar. Eu queria entrar para essa área. A 
princípio eu não pensei que ia dar aula, eu trabalhava numa empresa metalúrgica 
e tinha um salário razoável, aquele negócio todo, mas devido à crise de 80, mais 
ou menos... muita gente foi embora. Aí, eu tinha acabado de casar, tinha 
comprado casa, aquele negócio todo... O meu vizinho era delegado de polícia, e 
ele falou com o delegado de ensino – naquela época, na educação, tinha 
delegado de ensino – e eu peguei umas aulas. Foi daí que eu comecei na área da 
educação. Eu entrei, a princípio, sem muita expectativa, entrei por entrar, mas fui 
gostando, fui gostando. Porque foi um período que eu dei aula para o supletivo, 
foi muito gratificante, foi o período que mais me gratificou. Eu dei aula no supletivo 
e muitas pessoas, que eu convivi, que eu dei aula, me agradeciam, me 
encontravam, sabe? Nesse período do Estado, que eu fiquei em torno de dez 
anos, foi um período que, assim, até hoje eu ainda recebo algumas pessoas, me 
cumprimentam, tem uns até que pedem desculpas: “Desculpa pela bagunça...” 
Não sei, essas coisas que acontecem com a gente. Mas eu fui gostando da 
profissão. Então, foi um mero acaso, mas depois eu me firmei. 
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Entrevistador: No começo dos anos 80, o senhor entra... 

Professor Moacir: Eu entro na educação...  

Entrevistador: Por um acaso, no magistério. Aí o senhor começa a trabalhar na 

educação, mas no Estado? 

Professor Moacir: No Estado de São Paulo. 

Entrevistador: Quando o senhor entra na Prefeitura Municipal? 

Professor Moacir: Foi em 80, na época da Erundina, 

Entrevistador: 88? 

Professor Moacir: Eu entrei em 3 de maio de 88. Entrei como comissionado, que 

na época era NAE4. Era a dona Altair, tinha que ir lá, no Parque São Domingos, a 
dona Altair era responsável de toda essa parte. Ela me deu umas aulas [para dar] 
de recuperação, algumas outras aulas de professores que ficaram de licença. Ela 
ligava, chegava a ligar para minha casa: “Oh, professor, tem em tal lugar.” Então 
eu ia lá, pegava as aulas, levava na escola, substituía e fui ficando como 
comissionado. Aí, em 94, eu prestei concurso para adjunto. Devia ter prestado 
concurso para efetivo, para o que, na época, chamava titular. Tinha essa 
separação. Era titular ou adjunto. Aí eu prestei para adjunto. Permaneci de lá para 
cá, não mudei nada, continuei. Aí entrei com um cargo. O primeiro foi Ciências, 
depois prestei outro concurso e fui para Matemática, que eu entrei em 94. 

Entrevistador: Então, no município, o senhor entra em 82. 

Professor Moacir: 88. 

Entrevistador: 88, substituindo professores? 

Professor Moacir: Que, às vezes, era por licença, às vezes, era porque 

antigamente eles calculavam quantas aulas precisava para cumprir, então, a 
gente tinha que dar aquelas aulas, que era como fosse de reforço. Não é reforço, 
a gente chama de repor as aulas dos professores devido às faltas. 

Entrevistador: E nesse início de carreira, quais eram as suas expectativas? O 

que mais te atraía na profissão? O que você não gostava? 

Professor Moacir: Na rede municipal, eu percebi uma diferença entre o estado e 

o município, que eu estava mais acostumado com o supletivo. Eu dei aula para o 
regular, mas eu dava mais aula no supletivo, preferia mais o supletivo, inclusive 
teve um período comissionado que eu continuei com o supletivo, e foi um período 
assim. Vamos dar um exemplo: eu dava supletivo e colegial, só que aí quando eu 
abandonei – de 94 para cá, abandonei realmente o estado – aí, o que aconteceu? 
Eu percebi, logo de cara que, não é que eu não cresci, não é isso, é que quando 
eu dava aula para o colegial parecia que eu, sabe, que eu... não é se empolgar, 
mas se procurava mais se interessar no saber... Porque quando eu fiquei só no 
nível fundamental II, eu achei que era baba e não me esforçava, só me esforcei 
no período da Erundina, porque aconteceu aquela... o construtivismo, e o que 
aconteceu com o construtivismo? A gente ia duas vezes por semana na Lapa, 
perto da Estação Ciência, naquele... é...  

Entrevistador: Posto de saúde? Não era perto do posto de saúde? 
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Professor Moacir: Chamava, eles davam o nome de... congregava todos os 

conselhos. A gente ia lá ou, às vezes, em outro local, e a gente tinha um 
professor orientador. Esse professor-orientador... Vamos dar um exemplo: eu era 
da aula de ciências, então ele me orientava como a gente trabalhar com 
construtivismo. Então, foi um período que eu cresci, eu cheguei até a apresentar 
trabalho no congresso, porque, naquela época, os professores apresentavam, no 
congresso do SINPEEM, trabalhos. Eu cheguei a apresentar um sobre 
construtivismo da minha escola, como que a gente fazia, como que a gente 
procurava, sabe? Essa interação. Foi um período que eu cresci, que eu 
novamente comecei a crescer, foi esse período porque eu tinha esse 
compromisso, toda semana a gente ia lá, fazia um relato de prática e, às vezes, 
ele nos orientava: “Isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo” A gente ia, sabe, 
seguindo os parâmetros que o aluno como a gente, a gente estava procurando 
uma postura diferente da tradicional, mudando de postura. Não eram todos os 
professores que se envolviam, mas a maioria que se envolvia... a gente tinha um 
encontro com eles na JEIF, que naquela antiga chamava JEI. Aí, a gente dava 
uma balizada assim, mais ou menos... e durante a semana a gente tinha esse 
professor para nos orientar e dar uma direcionada. 

Entrevistador: Para o senhor, nesse momento, então, a profissão tinha qual 

sentido com isso? 

Professor Moacir: Ela tinha mais compromisso e tinha os alunos. De alguma 

maneira, a gente percebia que eram poucos que não se envolviam quando a 
gente estava nessas atividades, então, aí, o que aconteceu logo em seguida foi 
que entrou o Maluf, com aquele “qualidade...” 

Entrevistador: Qualidade total? 

Professor Moacir: Qualidade total. Aquele negócio todo que, porque a... É uma 
pena que a educação de São Paulo tem um modismo de cada administração. 
Cada administração quer lançar seu modismo. Ninguém dá continuidade àquilo... 
embora a gente continue, a gente tente continuar... Por mais que tente continuar, 
você não consegue, porque aí muda tudo completamente.  

Entrevistador: E hoje, 20 anos depois dessa sua experiência, o que o senhor 

sente que mudou em relação à profissão, à formação? 

Professor Moacir: Olha, o que eu percebo, nesses 20 anos na trajetória, dos 

quais nos últimos 5 anos... 10 anos... o compromisso com a educação... Primeiro, 
eu acho que é... os jovens, eles entram muito no consumismo, então, devido a 
esses problemas da informática, da era da informática, que todo mundo está 
interagindo... essas redes sociais, essas coisas assim... o aluno, ele... o 
compromisso dele com a educação, praticamente, é um mero passar na sala de 
aula. Então, vamos dar um exemplo. Há 10 anos, normalmente, você tinha dois 
ou três alunos que não tinham compromisso na educação. Hoje, é quase a 
metade! Sabe, você tenta dar uma aula diferente, mas por mais que você tente 
fazer uma coisa diferente, sempre em torno de 50% sabem... e o problema maior 
que acontece, principalmente na nossa escola, aqui, é o nível de analfabetismo. 
Sabe o que a gente faz? Normalmente, faz o diagnóstico, no início do ano, no 
meio do ano... essas coisas assim para saber se eles... o que eles entenderam 
sobre os anos anteriores do curso deles. Sempre você vê uma defasagem muito 
grande e é um nível que a gente está chegando, que eu não me lembro de ter 
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acontecido isso em 89, em 90... O nível de aluno do último ano, do quarto ano, 
chegando semianalfabeto, aluno do terceiro ano, que é sétima série, escrevendo 
“garatuja”. Então, é um descompromisso tão grande... Agora, o pior de tudo que 
eu percebo é que às vezes a gente tenta encaminhar esse aluno para o reforço, a 
gente encaminha, a gente pede à família, mas a família é toda desestruturada, 
então, você não conta com a família. Tem casos que o pai mora num galpão, a 
empresa dele é um galpão e o filho dorme num colchão, sabe? Então, é uma 
desestruturação tão grande... embora tenha casos muito piores que eu me 
lembro. Quando eu trabalhava no Estado, teve um caso de uma menina que 
dormia num barraco que não era nem 2 x 2, era 1 x 1, era tudo um negócio... um 
absurdo, que a gente foi verificar o que estava acontecendo com aquela criança e 
a situação dela era degradante. Quando chovia ela falava: “Prefiro estar na escola 
do que estar na minha casa”. Então, são umas coisas que tinha... hoje é um 
exagero, sabe? A situação gritante que acontece hoje, não é? Hoje, eles têm um 
celular, qualquer um tem, na pior situação, mas eles não têm o compromisso com 
a educação. Uma coisa que muito me deixa chateado com a educação também é 
o fato de o Estado fornecer tudo. Dá do par de meias até o lápis. Eles recebem 
isso e o Estado não cobra deles. O uniforme, quando é cobrado, tem pai que vem 
falar: “A LDB me garante que o aluno pode vir até pelado que não tem problema”. 
Fornece caderno, ele arranca folhas, faz bolinha para jogar no outro. Sabe, é um 
desperdício de dinheiro, que eu acho, porque isso não é cobrado. E o aluno, hoje, 
quando ele chega para mim e fala “Professor, eu não tenho lápis, eu falo: “Vai 
falar com seu pai, com sua mãe, com seu tio”, que, às vezes, você não pode 
falar... pois é aquela criança... uma tia que toma conta... sabe? E a criança vive 
jogada na rua... Então, hoje, a escola oferece aulas paralelas, fora do contraturno 
ou, no caso, no contraturno do aluno, mas não é para todos. Por quê? Porque se 
fosse para todos, teria que ter mais professores, porque é um absurdo um 
professor de reforço ter que ter em torno de 20 alunos! Se é reforço, ele vai ter 
uma aula normal, deveria ter um número reduzido, para poder atender 
individualmente aquele aluno, porque já que ele tem dificuldade de alfabetização, 
dificuldade de escrita ortográfica, um monte de coisa... e o problema maior que eu 
percebo, principalmente em matemática e ciências, é no escrever. Quando você 
dá um problema, pode ser simples, ele não interpreta... 

Entrevistador: E diante de todas essas dificuldades, o que ainda te anima? 

Professor Moacir: Olha, o que me anima, às vezes, são alguns alunos. Vamos a 

um exemplo: eu ainda mantenho algumas coisas tradicionais, não sei se eu estou 
correto, mas eu mantenho uma certa disciplina, e, sendo justo com eles, não 
procuro jamais agradar um e desagradar outro, procuro, na medida do possível, 
agradar a todos. Sigo determinadas regras. Sou uma pessoa que procura seguir 
as regras da escola. Um compromisso que tenho, procuro sempre no início do 
ano passar para eles e depois cobrar no meio do ano. E aquelas regras, eu 
procuro... ela só pode ser modificada num caso de emergência, não é? Existe um 
compromisso: primeira, quarta, quinta aula não pode sair... quando existe uma 
coisa fora do comum que a gente percebe, a gente está fugindo às regras, mas 
devido a uma situação que é da criança... mas normalmente eu procuro seguir 
que um aluno por vez saia, essas coisas. Isso atrapalha a gente porque eu sigo a 
ordem alfa... é numérica na sala de aula, depois eu faço algumas adaptações, 
mas de início é a ordem numérica, depois eu faço algumas adaptações, conforme 
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o caso. Isso me traz um pouco de...  eu percebo dos alunos um pouco de 
respeito, embora hoje os alunos não tenham respeito. Mas eu percebo que essas 
exigências que eu faço com eles... às vezes eles pensam “professor chato!” 
Então, isso que me deixa... porque é assim... você passa a ensinar o aluno para a 
vida, os alunos passam a entender que isso são coisas que vão cobrar lá fora. 
Pode ser que o saber que eu estou passando para ele talvez até não seja 
cobrado, mas pelo menos o princípio de cidadania, de humanidade, ser justo, 
procurar sempre ser justo, nunca ser... é... procurar de repente agradar uns em 
benefício de outros, essas coisas... assim não. Eu posso até... procuro tratar 
muito bem as crianças, às vezes falo de filhas. Tem criança que não gosta e diz: 
“Professor, você não é meu pai”. Mas de vez em quando eu digo: “Filha, faça o 
favor, procure sentar no seu lugar, procure... sabe... cooperar, ajudar.” Então, se 
todos... é isso que eu acho meio injusto da nossa profissão: nós, professores, 
somos uma classe que deveria ter ética independentemente do Conselho. Como 
existe o Conselho na medicina... Independentemente do Conselho, deveria haver 
ética, ou seja, porque se todos os colegas seguirem mais ou menos o mesmo 
padrão, que é complicado, sabe, eu acho que a nossa profissão até seria um 
pouco... mais prazerosa, porque, às vezes, muitas dessas arestas que a gente 
procura quebrar... o aluno sempre fala para você: “Professor, mas só o senhor 
que exige isso, só o senhor.” Então, eu me torno o “chato” e os outros se tornam 
os bonzinhos.   

Entrevistador: Esse Conselho que o senhor fala é o Conselho de escola? 

Professor Moacir: Não, eu falo conselho... assim... vamos dar um exemplo: se 

nossa profissão tivesse um conselho de ética igual há o conselho de medicina, 
devido às nossas.... Para que a gente procurasse ter uma ética no sentido de 
procurar, não digo que seja seguir um padrão, mas pelo menos... 

Entrevistador: Ter um órgão fiscalizador? 

Professor Moacir: Exato! Para seguir mais ou menos uma linha, sabe? Porque, 
assim, na nossa carreira, você tem aqueles colegas que dizem: “Não, eu sou 
dono da minha sala de aula, quem manda sou eu”... aquele negócio todo com 
orgulho: “Eu que determino a matéria, que não sei o que...” Aquela coisa de... são 
coisas antigas, mas que a gente tem que lembrar o seguinte: você tem um 
compromisso e você tem que procurar ser, fazer o melhor possível. Então, eu 
prezo muito isso. Eu prezo muito a honestidade, a... Para que o aluno, de alguma 
maneira, seja um cidadão, independentemente de ele ser A, B ou C, ou seja, ser 
da classe A, B, C ou D. Todos têm que ser... pelo menos seguir um padrão, 
porque lá fora, quando ele tiver... ele seja um homem. Então, é isso que eu 
preservo muito na minha, e que, às vezes, eu... É gratificante quando eu encontro 
um aluno que me cumprimenta, aquela coisa, sabe? Isso me... por mais... por pior 
que seja a situação, que esteja o caos, que esteja dentro na sala de aula, que 
eles tenham um momento que seja... que tenha um respeito, sabe? O fazer, o 
compromisso. Embora esse fazer, esse compromisso, hoje, às vezes ... chego a 
conversar com um aluno e, às vezes, ele fala: “Professor, se eu estiver sentado 
aqui e o senhor me der NS, eu, não faltando, passo de todo jeito”. Aí, eu tento 
chegar junto, conversar, falar: “Mas acontece que você tem que lembrar que todo 
conhecimento... você vai adquirindo e vai aumentando o seu conhecimento”. Lá 
fora, pode ser que vão exigir isso, pode ser até que não, porque ele pode ser um 
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autônomo... mas alguma coisa daqui da escola ele vai levar, nem que seja a 
cidadania, que eu acho importante. 

Entrevistador: Como educador, na rede municipal de ensino, quais são suas 

lembranças da administração Erundina com Paulo Freire e Mario Sergio Cortella à 
frente da Secretaria Municipal de Educação no que diz respeito à formação 
oferecida para professores por SME? 

Professor Moacir: É... na época da Erundina existiam os encontros que eram 

setoriais, eram no Butantã. Às vezes, era um encontro que abrangia quase que 
toda a rede, lá no Pacaembu. Tínhamos encontro na Casa Cultural do Butantã, 
porque eu trabalhei muito no Butantã. Eu estou aqui faz uns três, quatro anos... 
em Pirituba, embora, no início, o NAE-4 compreendia toda essa área aqui, sabe? 
Depois foi subdividido. O que me lembra... uma lembrança muito boa era do 
período da formação, que era o período do construtivismo, principalmente da 
época do Paulo Freire. Depois, o Cortella começou a diminuir esses encontros até 
que, no final, eles acabaram. Essa formação... existiu um acompanhamento e 
você, se tivesse alguma, sei lá... se tivesse seguindo uma orientação que não 
fosse aquilo que você estava desejando chegar, eles te davam uma orientação: 
“Faz por isso, faz por aquilo”. Essa formação e esses encontros que a gente tinha 
com o professor Paulo Freire, onde ele trazia algumas outras pessoas, me 
fizeram crescer muito na educação, e eu procurei me envolver. Eu trabalhava... às 
vezes, eu chegava a trabalhar de manhã, de tarde e de noite porque eu tinha que 
ter acúmulo, eu era... Eu tinha acúmulo, então, nesse período de acúmulo, o que 
acontecia? Eu chegava em casa e, às vezes, mesmo cansado, eu tinha tempo de 
dar uma folheada naquilo que eu ia trabalhar no dia seguinte. Hoje, eu percebo, 
principalmente agora, na gestão do Kassab, que eles deixaram a formação para o 
CP, pelo menos no documento eles falam... e o professor ficou assim meio de 
lado, e na hora da... os encontros que a gente tem, são... eu acho que são poucos 
e ao mesmo tempo eles são fora do nosso horário. Então, isso que prejudicou. Na 
época da Erundina... quando essa formação... a gente era... Vamos dar um 
exemplo: você ia para a formação, lá da Lapa. Se eu tivesse aulas, se eu não 
tivesse aula no período da Jeif lá, numa sexta-feira, eu recebia por aquela aula 
em que eu estava lá na formação, então, eles pagavam a minha formação em 
horas-aulas. Eu não tinha pontuação por aquilo, mas acontece que me... era uma 
formação para que eu... não é, de repente, que eu não sabia dar aula e ia dar 
aula, não, é que a gente estava entrando no construtivismo numa linha 
completamente diferente da nossa tradicional, que é aquele período que o Paulo 
Freire chamava de educação bancária, e essa educação do construtivismo é no 
sentido de... E era uma coisa nova, a gente é... eu sou de uma formação, eu fui 
formado na Teresa Martin, em Ciências. Por mais que eles tentassem a 
formação... lá é tudo formação bancária. Às vezes, você estudava aqueles 
conteúdos, aquelas coisas, então se dedicava naquilo. Mesmo na prática de 
Física, foram poucas que eu tive, então, é uma nova reorientação, para que a 
gente aplicasse esse construtivismo e chegasse... Eu não digo que... mas quase 
90% dos alunos a gente conseguia atingir, embora fosse um período... por incrível 
que pareça, eu dei aula para alunos da (antiga) Febem. Vinha ônibus trazer os 
alunos e os alunos eram mais educados que os alunos da comunidade... vinham 
mais limpos que os alunos da comunidade, lá no parque Ipê, no Teófilo Benedito 
Otoni. Então existia um compromisso... quando você dava uma atividade, eles 
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faziam, aí uma coisa que eu me preocupo muito hoje é com a lição de casa. Eu 
passo, mas 90% não traz. São poucos os alunos... porque eu tenho estudado, 
tenho visto muita matéria e algumas palestras que eu tenho assistido, 
principalmente no congresso, em que eu estive recentemente.  

Entrevistador: Congresso do Sinpeem? 

Professor Moacir: Exatamente, e lá, alguns professores, alguns doutores falaram 
da importância da lição de casa... porque existe a memória, que é aquele flash, 
aquela rápida, e existe aquela memória permanente. Se você passar uma 
atividade por passar, o aluno, com aquela memória, vaga memória, como dizia, 
vai embora. Ele nunca vai conseguir assimilar aquele conhecimento. Agora, se 
você fixa esse, com algumas outras atividades, e depois cobra, aí ele fica com 
aquela memória um pouco permanente. Então, sobre essa discussão, eu achei 
muito importante. E eu sempre passo atividade de casa para que o aluno fixe 
alguma coisa... é como falei, nem que ele não vá usar aquilo o resto da vida, mas 
pelo menos ele tenha conhecimento que aquilo foi dado. Eu procuro trabalhar 
com a realidade, principalmente na matemática. Eu trabalho com aluno em 
espaço aberto, por isso que eu gosto muito do CEU. Eu posso levar o aluno para 
o espaço aberto, então, eles vão trabalhar com, principalmente geometria, medida 
de triângulo, retângulo, essas coisas... medir área, perímetro, pelo menos isso, aí 
eu chego para eles, às vezes, de tanto insistir, eu digo: “De repente seu pai chega 
para você e fala: filho eu preciso colocar piso nessa sala aqui. Você sabe como é 
que faz, como é que calcula... ?” Pelo menos uma orientação, rodapé, essas 
coisas assim, sabe? Então, são coisas simples, mas que fazem o aluno entender. 
Então, procuro trabalhar na sala, mas depois trabalho na parte externa do CEU, 
para eles conhecerem, no sentido de... Então, o que eu percebo ultimamente... 
Antigamente não, os alunos procuravam compreender, fazer e, se tinham dúvida, 
perguntavam, hoje não. Eles fazem por fazer, aquele fazer sem compromisso. Por 
isso que eles não assimilam. Ele viu o outro medir, porque no começo aqui... eu 
estou há dois anos no CEU... no começo eu pedia trena, metro, qualquer coisa. 
Agora não, acabei, porque um traz, outro não, outro traz aquelas trenas grandes, 
aí ficam puxando, quebram, então, agora é passo: “Pessoal, então agora vocês 
vão medir por passo normal”, ou seja, uma medida fora do padrão, mas eles 
devem  ter a noção que, usando essa medida, eles não precisam de medida 
nenhuma, eles vão lá medir... e sabem. Então, são coisas que eu percebo hoje 
que eles fazem por fazer, não é igual na época da... vamos dar exemplo, do 
construtivismo, porque eles faziam e qualquer dúvida que eles tinham, 
perguntavam. Hoje, poucos alunos perguntam. Eu tenho uma sala, vamos dar... 
30, 32, 34 alunos, um ou dois questionam, a maioria não. Eu percebo essa 
juventude. Eles querem o imediato e não querem com esforço, eles querem por 
fazer. Então, se você pediu aqui para ele: “Ah, professor, já que você pediu isso 
aqui, vou fazer de qualquer jeito...” Aí, você retoma. Quando eles entregam, a 
gente retoma na sala de aula tudinho, explica... A gente percebe que eles não 
assimilaram. Não sei, essa juventude moderna... 

Entrevistador: O senhor já falou um pouco, mas eu só queria retomar. Então, 
temos uma administração Kassab que se encerra em 2012. Foram oito anos de 
uma gestão com o Schneider à frente da Secretaria Municipal de Educação, o que 
te marcou? Quais são as diferenças entre essa administração em termos 
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educacionais e a administração Erundina? O senhor já falou um pouco sobre isso, 
mas gostaria que retomasse um pouco.  

Professor Moacir: O que eu acho é que a gestão do Schneider, que eu percebi, 

eles tinham um determinado marketing. Eles queriam fazer marketing de qualquer 
jeito, mas, ao mesmo tempo, estatística. O que eu percebo na educação, 
ultimamente, é estatística, é fazer com que a estatística funcione. O aluno pode 
não saber, mas a estatística funciona. Eu percebo nesses últimos anos que... 
alunos que com todas as dificuldades... eles insistem em passar aluno, e 
terminam passando, porque é aquela coisa, uma matéria não tem problema, o 
aluno pode passar. Agora, outra coisa que eu percebi nessa administração foi um 
depósito de alunos com inclusão, porque, assim, o, qualquer um, a gestão em si, 
ela se preocupa com o  aluno, mas na hora que, vamos supor, falta um colega, 
falta uma coisa, eles esquecem aquele compromisso. Dizem: “Tapa buraco lá, vai 
lá, fica lá.” Porque é assim, vou dar um exemplo aqui... eu estava trabalhando 
com um colega de geometria. Ele dava aula só de geometria. Dava duas aulas 
por semana, e eu fiquei com as cinco aulas dele de matemática. Em 
compensação, ele daria duas aulas de geometria na minha sala, então, no caso, 
eu tenho cinco salas, nós temos seis salas, três quintas e três sextas, que são os 
primeiros e os segundos anos, então, uma sala seria dele e eu tenho cinco salas. 
Aí, o que acontece? Eu dou aula para a sala dele e ele dá aula para todas as seis 
aulas, duas aulas de geometria. Estava tudo funcionando bem, aí o professor, por 
problema de saúde, teve que pedir exoneração, problema de saúde da famíl ia, 
não dele. E o que aconteceu? Aí colocaram uma professora, foi tapa buraco... 
depois, pegam o pessoal de JC [Jornada Complementar] e tapam buraco, só que 
não têm compromisso com a geometria. Então, é... sabe? Essa falta de 
compromisso com a educação é que está tornando a educação... uma segunda... 
Assim, a minha preocupação não é com o aluno aprender, é o aluno passar na 
sala de aula, porque desde que a gestão não tenha um compromisso assumido 
de... de até o final falar independentemente de a ou b, eu vou procurar solucionar 
o problema. Já que eu criei, então vamos solucionar de alguma maneira, não é? 
Nem que eu pegue um professor de artes, mas que está ligado à geometria... e 
pega e fala: “Esse professor vai assumir isso e acabou.” Então, eu acho que o 
problema maior que está acontecendo na educação, principalmente nessa gestão 
Kassab, é a falta de compromisso, a falta de apoio. Já que colocaram os alunos 
de inclusão, teria que ter um professor, se o aluno tem... múltiplas... Vamos dar 
um exemplo: por problema cerebral, o aluno tem, teria que ter o acompanhamento 
de uma pessoa ao lado, porque é desumano atender... Eu posso, de repente, 
num momento ou outro, estar atendendo, conversando com esse aluno, mas o 
tempo todo não dá, sabe? Eu crio o social, procuro ter amizade com ele, aquela 
simpatia do querer, do ser, do compreender aquela criatura, mas não dá sem ter o 
apoio de alguém especialista voltado para isso, sabe? Um exemplo: tinha uma 
A.V.E. [Auxiliares de Vida Escolar] que cuidava dessa pessoa que tem problemas 
– paralisia cerebral – de repente ela sumiu. Aí eu deixo ou uma criança tomando 
conta dessa criança. O que essa criança vai crescer? Sabe, tem um SAAI [Sala 
de Apoio e Acompanhamento à Inclusão], às vezes atende, às vezes não atende, 
às vezes pode atender, às vezes não pode. Uma coisa que eu briguei – sempre 
falei que sou representante do Sinpeem, que eu brigo lá no sindicato – é quando 
a criança de seis anos passou a entrar no primeiro ano... primeira coisa que eu 
pedi foi uma formação para os professores de primeiros anos... O espaço físico 
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precisa ser adaptado para aquelas crianças, não pode ser uma cadeira normal, 
que uma criança senta numa cadeira dessas, balança o pé, fica... Então, isso foi 
uma das reivindicações que eu coloquei lá no sindicato para que as salas de aula 
de primeiro ano fossem adaptadas para brincar, mas um brincar não é brincar por 
brincar, porque hoje eles estão brincando, porque, ó... antigamente, a Emei... 
minhas filhas foram formadas na Emei. Elas se alfabetizaram na EMEI. Hoje eles 
estão fazendo... confundindo o brincar por brincar e não brincar dirigido para uma 
educação em que a criança... Não é de repente que uma criança já entre no 
primeiro ano sabendo ler, vamos supor, igual a um doutor, não é isso, mas pelo 
menos saiba escrever o mínimo necessário para que aconteça... que chegue no 
primeiro ano do ciclo II e, quando você dá um conteúdo, apresenta um conteúdo, 
peça alguma coisa para ele e ele saiba escrever, que não escreva “garatuja”, 
como acontece hoje. Então, às vezes, converso com o pessoal aqui. Quando a 
gente está em reunião, eu falo o seguinte: “A EMEI tem a função, não digo que 
todos saiam alfabetizados, porque a alfabetização depende do ritmo de cada 
criança, mas que a maioria saiba pelo menos, escrever seu nome, as palavras 
simples... saiba entender. Então, o que eu percebo hoje é que a educação está 
virando um depósito de criança que passa sem o saber e sem o aprender, que é o 
mais importante. Então, eu não sei se talvez eu esteja falando alguma besteira, 
mas o que eu percebo é isso, que o aluno é um depo... que ele vem para um 
depósito, que entra no primeiro ano... Eu acho que a educação não deva ser um 
padrão, mas que a gente procure seguir um padrão num sentido dele aprender, 
sabe? Por isso que eu acho que a formação que a gente não está tendo hoje... 
desde a época da Erundina até hoje... existisse um acompanhamento da gente... 
Eu sei que por mais que se faça na educação sempre tem alguém que vai 
reclamar, porque na época da Erundina, mesmo fazendo a formação, o que 
acontecia? Tinha pessoas que falavam: “Não, eu não mudo uma linha, eu vou 
continuar dando minha aulinha e acabou”. E é igual aqui, quando entrou o sistema 
modular, aqui na escola, a princípio eu fui totalmente contra, porque aumenta o 
número de horas-aula... Vamos dar um exemplo de matemática. De cinco eu 
passo a ter dez aulas por semana, porque a gente atende um grupo de um lado e 
outro de outro... No princípio, eu ia contra, aí depois eu cheguei para o diretor e 
falei: “Vamos tentar!” Só que nós tentamos, mas não... Funciona como fosse uma 
escola normal, não funciona uma coisa diferente... Se fosse um sistema diferente 
onde nós tivéssemos um acompanhamento, uma assessoria para nos ajudar, aí 
sim, aí eu vou de mão dada, porque é uma mentalidade que a gente tem que se 
esforçar, tem que procurar os parâmetros, igual o que está acontecendo hoje. O 
aluno se preocupa na informação flash, só aquela simples, e acabou. Nasce 
dentro dele um conhecimento de informática que a gente não tem, sinceramente, 
ele parece que... nasce dentro dele. Só que esse conhecimento deles, quando 
você pede para te colocar na prática e seguir uma certa sequência eles não têm. 
Isso que eu percebo. Então, o que eu percebo hoje é a falta de formação para o 
professor, mas no sentido de orientação, sabe? Não é reciclar o professor, não é 
fazer um novo professor, não é isso. É que a gente tem um compromisso e, 
através desse compromisso, tenha orientações, para a gente, de repente, alguém 
falar: “Não, isso aqui... Não é que você está errado, mas isso aqui, se você seguir 
por aqui, talvez você chegue melhor e talvez mostre o interesse melhor pelos 
alunos”. Talvez, eu não digo que eu vá atingir 100% dos alunos, mas pelo menos 
50, 70% talvez eu consiga. É em cima dessa mudança, dessa orientação, porque 
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eu sempre acho o seguinte; quando você está lá, assiste a uma palestra... aquela 
pessoa que está dando a palestra... parece uma coisa simples, sabe, mas não 
percebeu quanto ele andou para poder chegar naquilo lá. E uma coisa que está 
mudando um pouquinho, porque antigamente não tinha, a maioria dos 
palestrantes fala: “Não, eu já trabalhei... Eu passei pelo fundamental II. Eu 
procurei pegar alguns trabalhos, uma orientação aos professores, então, isso que 
faz com que eu acredite que possa haver uma reviravolta na nossa educação, 
senão, se continuar assim... só deixar o aluno, sem um compromisso de ter um 
professor tradutor, ser bilíngue, no caso, quando é o caso do aluno surdo, mudo, 
essas coisas todas assim. Ter o acompanhamento do aluno quando tem 
necessidade especial, sabe? Porque, hoje em dia, eles falam assim: “Você tem 
um compromisso de dar atividade para aquele aluno...” Mas você dar por dar? 
Sem o aluno entender? Eu acho que o mais importante é ter um 
acompanhamento para esse aluno, porque o número de alunos não mudou nada, 
continua do mesmo jeito. Se a sala tiver 35... a gente fez uma estatística logo no 
início do ano... no caso de matemática da quinta e da sexta série, 15% não 
sabiam nem divisão! Então, você chega a um absurdo... e o pior de tudo, você 
percebe que o ensino cada vez mais está diminuindo o grau. Tem professor que 
fala: “Eu estou dando aula para a quinta série, de aluno de terceiro ano.” Igual o 
cúmulo do absurdo que não sei se você percebeu na tua escola... lá, é assim, 
deram a prova São Paulo com uma facilidade em matemática e português, e 
ciência com dificuldade. Uma exigência fora dos padrões, porque... ciência, queira 
ou não queira, você sempre segue aquele princípio, corpo humano na sétima 
série, química e física na... e depois tem seres vivos na sexta, meio ambiente na 
quinta. Então, seguiram uma formação que você exige de tudo, ou seja, tudo que 
você passou, que você está passando no quarto ano, você teria que dar com um 
nível mais baixo na quinta, na sexta, na sétima, sabe? Então, eles fizeram uma 
prova de ciência que eu não sei se é para mostrar que os alunos vão mal em 
ciência e por isso que vai vir o caderno de ciência, o caderno de apoio... Porque 
matemática, como já tem o caderno de apoio, eles seguiram mais ou menos a 
linha do caderno de apoio, tanto de português como de ciências.   

Entrevistador: Professor, para o senhor, o que é uma educação do século XXI, 
nesse sentido e qual das duas administrações, Erundina ou Kassab, se aproxima 
mais dessa educação que o senhor considera ideal para o século XXI e o que 
você considera como sendo uma formação ideal? 

Professor Moacir: Eu acho o seguinte... 

Entrevistador: Para o professor! 

Professor Moacir: Sobre a educação, eu acredito na educação que tenha o 
envolvimento de todos e o compromisso de algumas determinadas regras. Se não 
tiver determinadas regras eu acredito que emperra totalmente na educação... 

Entrevistador: Por exemplo? 

Professor Moacir: Essa educação de hoje é... a gente fala muito do ECA, não é? 
Dos direitos da criança, aquelas coisas. Mas acontece que, às vezes, devido 
cobrar ser tão trabalhoso, a gente deixa pra lá, porque assim, pelo que a gente 
percebe no ECA, existem deveres e existe...  

Entrevistador: Direitos e deveres? 
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Professor Moacir: Direitos e deveres, não é? Do aluno. Eu acho que os direitos 

estão bem claros, eles sabem de cor, agora, os deveres, não! Então, a gente tem 
uma educação que os direitos deles prevalecem sobre os deveres. Eu acredito 
que a educação de hoje... por mais que você tente seguir uma regra, um padrão 
dentro da escola, às vezes, esse padrão é cortado, ou ele é eliminado na medida 
em que você fica impotente, porque tem uma coisa que eu fiquei pensando uma 
vez... Falaram para mim assim: “Os anos anteriores... teve um rapaz da polícia 
militar que veio aqui, participa dessas... que acompanha as escolas... ele falou: 
“Qualquer coisa, faça BO” Qualquer coisa não sei o quê... aquele negócio todo... 
A única coisa que eu achei de proveitoso foi o relato, tudo o que acontece você 
tem que relatar, independente de a ou b... do que vai acontecer... é uma prática 
que eu sempre adotei. O aluno está fora do padrão, da regra. Eu relato: “Saiu da 
sala de aula”. Peço para tomar providência, só que a gente percebe que isso virou 
banalidade, ou seja, não existe uma pessoa que esteja cobrando isso, porque eu 
acho que a educação só modifica o ser se tiver um acompanhamento. Se não 
tiver acompanhamento igual... não digo que igual, mas pelo menos tentar fazer 
seguirem a cartilha mais ou menos igual porque, hoje em dia, o que você faz, 
você vai indo, vai indo, tomando providência, aí você leva para as entidades, e as 
entidades falam para você: “Olha, só posso fazer até aqui, daqui para lá você faça 
o que quiser.” Então, deveria ter um acompanhamento e uma cobrança, não digo 
que igual, mas pelo menos semelhantes. Vamos a exemplo: nós temos alunos 
aqui que têm problema, transtorno bipolar, e frequentemente a polícia está sendo 
chamada por causa dele. Só que ele não tem apoio psicológico, não tem 
acompanhamento, nada, então o que adianta? Você está dentro da sala de aula e 
o aluno se pendura num objeto, quer se pendurar na janela, essas coisas. E você 
fica numa situação delicada perante aquela atitude que você toma com alguns... 
então, você fala assim: “Não existe padrão.” Infelizmente, devido a essas coisas 
que acontecem [ininteligível] é que tá deixando a educação cada dia mais sem 
compromisso. 

Entrevistador: Então, a educação, para o século XXI, deveria começar 
estabelecendo... 

Professor Moacir: Princípios! 

Entrevistador: Princípios? 

Professor Moacir: Princípios, sabe? Onde esses princípios a gente estivesse 
cobrando. Porque é assim a criança, se você cobra uma, duas vezes... eu 
percebo no início do ano, quando eu pego uma quinta série, que é o primeiro ano 
do Ciclo II, que a criança, devido à situação que foi criada, que ela antes tinha um 
ou dois ou três professores e agora, de repente, tem seis, sete professores, que a 
cabeça deles deve girar assim... um age desse jeito, outro age daquele jeito, 
então até você formar, às vezes... você chega para, vamos supor, formar uma 
característica minha, o aluno, chega na sétima série, ele começa: “O professor 
Moacir segue desse jeito”, daquela maneira que ele gosta. Ele pode até... às 
vezes, a rigidez dele tá sendo pedida, mas, às vezes, ele afrouxa um pouco... 
Porque não dá para toda hora você ficar de punho armado, então, tem uma hora 
em que você dá uma aliviada, depois começa a cobrar essas coisas, então, eu 
acho que ele já vem de casa com aquela formação “seguinte ó”. Eu não digo que 
muitos vêm, mas alguns vêm: “Ah, o professor é vagabundo, ele está lá por estar 
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lá e ele tem que tomar conta de você independente de qualquer coisa.” Então, é 
um compromisso que a família, no lugar de chegar e falar: “Não, o professor...” 
Aquela postura antiga, uma autoridade dentro da sala, porque são poucos pais 
que se preocupam com isso. Tem pais que, às vezes, ainda hoje acontece: “Não, 
professor, você pode bater que não sei que...” Não é por aí, não é? Também não 
é tanto assim, não é? Não estamos vivendo naquele passado, mas é que a 
maioria deles não tem postura. Por mínimo que você queira colocar, isso esbarra 
na educação. E hoje, eles estão... por mais que você tente brecar essa rede 
social eles... 

Entrevistador: É impossível. 

Professor Moacir: É impossível, você tenta, sabe? Está toda hora vigiando: 

“Para com isso, que não sei o que... Olha a lição, a atividade!” E tem uns que nem 
estão aí com isso. 

Entrevistador: E o que é para o senhor, então, uma formação em serviço ideal? 

Professor Moacir: É aquela formação que é dirigida... O que eu achei importante 

na – principalmente o que eu cito é o período da Erundina –, então, é... Ela 
adotou, o Paulo Freire adotou o sistema de construtivismo, então, o que ele fez? 
“Nós vamos fazer o construtivismo, vamos.” Muitas pessoas não gostaram, a 
maioria não gostou, mas depois alguns até aderiram, por quê? Porque, primeira 
coisa, ele pegou pessoas que já trabalharam com isso e essas pessoas foram a 
formação da gente. A orientação... porque, na realidade, a gente chamava de 
orientador, então, eles eram orientadores... então, todo relato de prática que 
acontecia na sala de aula, que a gente chegava lá e falava: “Eu fiz isso desse 
jeito, igual você orientou, mas não deu certo, aí ele falava o seguinte: “Vamos 
fazer desse outro jeito!” Então, houve uma formação com o professor que era 
diretamente envolvido com o saber, igual o que aconteceu agora no período do 
Kassab, finalzinho do mandato dele, ele pega, dá um curso para gente do tablet, 
mas aquele curso “dá por dar”. Não é aquele... a gente foi lá, eu fui lá, tive que 
participar, aquele negócio todo, não é? Só que não é um formar, de repente, com 
determinadas atividades dirigidas que depois você vem aqui e prática, e fala “deu 
certo”. “Ó, isso aqui deu.” Então, se é uma formação dirigida onde você vai lá, põe 
a mão na massa e viu o que deu certo o que não deu certo, tudo bem. Ele deu 
uma formação sem compromisso. Foi lá só mexer no tablet, praticamente foi isso. 

Entrevistador: Deixa eu fazer uma última pergunta: o senhor acha que para a 
nossa profissão a utopia é importante? 

Professor Moacir: Ah, ela é importante. Sem a utopia... De repente, o que eu 
acho mais importante da utopia é assim: eu tento investir em alguns alunos que 
hipoteticamente não têm condição de ser um cidadão; e eu procuro investir em 
alguns com a utopia que eu vou mudar ele totalmente e, às vezes, eu não 
consigo, são poucos que eu consigo. Então, eu sempre penso na utopia, no 
sentido, eu não viso muito aquele, o aluno, o saber. Eu quero que ele saiba, mas 
eu não viso, viso mais um aluno que tenha uma cidadania, tenha uma educação, 
assim, por padrões antigos. Embora eu tenha sido criado nesses padrões, eu 
jamais vou dar a mesma educação que eu tive. Eu não posso fornecer para eles, 
mas eu tenho a utopia que em algumas coisas eu vou mudar ele. Às vezes, eu 
chamo o aluno separado. Às vezes, uma professora está conversando sobre 
aquele aluno, eu pego e falo: “Puxa, ele melhorou, aquele aluno!” Converso com 
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ele e sempre procuro... “Tal professora conversou sobre você...” No sentido dele 
elevar o ego dele, não é? Porque, às vezes, ele está lá embaixo, mas devido à 
situação que vive, mas independentemente da situação que ele vive, eu tenho a 
utopia que ele vai ser um cidadão diferente, embora, às vezes, eu saiba que ele 
fez alguma coisa errada, assim, de acordo com a lei, mas que eu chego para ele 
e falo: “Poxa, modifica, tenta, sabe, isso aí não vai te levar a nada, isso não vai 
te... O caminho disso aí é...” Igual uma colega falou uma vez. Um médico chegou 
para ela e falou assim: Muitas vezes eu faço um diagnóstico e eu erro, e vocês, 
às vezes, fazem um diagnóstico e depois de dez anos o aluno morre, né? Porque 
a gente convive numa favela, a maioria das escolas municipais, onde tiver, a 
maioria delas, pelo menos que eu sempre dei aula, todas são em torno de favela, 
então, às vezes, a gente investe naquele aluno, de repente você sabe a notícia: 
morreu. Então, eu acredito na utopia. Infelizmente, com todas as dificuldades que 
eu tenho na educação e no aluno não acreditar nele, às vezes, eu acredito na 
utopia. 

Entrevistador: Muito obrigado, professor! 

Professor Moacir: Nada, às suas ordens, Miro! Um prazer ter conversado com 

você! 
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Anexo 04- Transcrição da entrevista com a professora Renata 

 

Entrevistador: Antes de mais nada, professora Renata, eu gostaria de agradecer 

a gentileza da sua parte de participar desta entrevista. De antemão, eu agradeço. 

Professora, por favor, conte-me um pouco sobre a sua escolarização. Fale-me 
dos primeiros anos na escola até a formação universitária e a consequente 
escolha profissional. 

Professora Renata: Eu sou uma pessoa que estudou sempre em escola pública, 
desde o prezinho. Eu fiz o pré-primário, que, naquela época, o pessoal chamava 
de jardim da infância. Então, eu fiz um ano de jardim da infância, numa escola 
estadual. Na verdade, eu estudei sempre em escola estadual; então, desde o 
prezinho até o ensino médio eu estudei em escolas estaduais. Uma parte aqui. 
Um ano e meio eu estudei aqui, em São Paulo, os outros anos eu fiz em São 
Bernardo. Nós nos mudamos para lá e eu estudei em São Bernardo. Fiz a USP. 
Entrei na faculdade de Letras da USP, em 1978. 

Entrevistador: Por que Letras? 

Professora Renata: Por que Letras? Então, eu... na verdade, assim, eu gostava 

muito da matéria de português, eu gostava de ler, eu gostava da parte de 
gramática, então, quando eu era pequena, no primeiro ano, quando entrei no 
primeiro ano escolar, uma tia comprou para mim uma lousinha para eu estudar: 
“Você pode estudar, dando aula, falando alto a gente aprende melhor.” E assim, 
eu não sei se foi influência da lousa [risos] que... assim... eu nunca vislumbrei 
uma outra coisa para mim. Eu brincava de escolinha até a oitava série. Eu 
brincava de escolinha, eu tinha livro de chamada... Então, eu ia estudando dessa 
forma e... assim... era uma lousa que eu dividia com a minha irmã. Eu tinha uma 
irmã um pouco mais nova que estava um ano atrás de mim, e nós dividíamos 
aquela lousa no meio e eu estudava na metade esquerda e minha irmã estudava 
na metade direita. Às vezes, até nós nos ajudávamos porque ela era mais nova 
do que eu, então uma dúvida que ela tinha... nós fazíamos isso e, na escola, eu 
era tida assim como uma boa aluna. Então, muitos colegas, muitas vezes,... 
assim... me procuravam para ajudá-los na matéria e tal. Eu acho que tudo isso me 
levou a acreditar que eu seria uma boa professora e foi quando eu escolhi... eu 
gostava muito de matemática também, mas no colegial eu tive poucas aulas de 
matemática. Eu passei a estudar à noite a partir do segundo colegial. O segundo 
e o terceiro colegial eu fiz à noite e era uma coisa meio complicada. A professora 
entrou de licença médica e não havia quem a substituísse, tanto no segundo 
quanto no terceiro ano. Então, eu tinha pensado, até falei assim:  “Eu acho que 
vou fazer matemática porque eu gosto de matemática.” Mas por causa dessa 
defasagem, eu falei: “Não. A minha área mesmo é português.” Foi quando eu 
escolhi fazer letras e me saí relativamente bem no vestibular. Naquela época nós 
já tínhamos duas fases da Fuvest. Na primeira fase, eu tive uma boa pontuação, 
acertei 50%. Era o suficiente para passar para a segunda fase de Letras. A minha 
segunda fase de Letras, depois que eu peguei os resultados, eu vi que os 
resultados não foram tão bons assim, mas era o necessário para ser aprovada e 
aí eu já fui fazer Letras. Você quer que eu fale um pouquinho do curso 
universitário ou não tem necessidade? 
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Entrevistador: Se você quiser, fique à vontade. 

Professora Renata: Não, eu acho que assim foi uma experiência bastante rica, 
porque você está num ambiente universitário bastante propício, no entanto, eu 
acho que, apesar de ter feito USP, eu ainda tive uma certa defasagem na minha 
formação porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então, já chegava 
um pouco cansada. Tinha o fim de semana para estudar, digamos assim. Então, 
eu acho que eu poderia ter feito um curso melhor, se eu tivesse tido mais tempo, 
mas acho que foi uma formação interessante. 

Entrevistador: Como você se sentia no início da carreira no magistério? Quais 

eram as suas expectativas? O que mais te atraía na profissão? E do que você 
não gostava?  

Professora Renata: Então, o meu primeiro dia em sala de aula foi meio no susto, 
digamos assim. Eu cheguei à escola, era uma escola do Estado... eu havia 
prestado concurso já. Durante o curso universitário eu não dei aulas, então, só 
depois que eu terminei que prestei um concurso – fui aprovada – é que eu fui para 
a sala de aula. Assim cheguei no primeiro dia, não me lembro de ter tido reuniões 
pedagógicas naquele tempo. Hoje, na prefeitura, a gente tem, mas, no Estado, eu 
acho que já cheguei no primeiro dia para dar aula, mas a diretora da escola era 
uma pessoa bastante acessível e me chamou antes da aula começar. E falou 
assim: “Você já pensou na sua primeira aula?” Eu falei assim: “Eu pensei em 
conversar um pouco com a classe falar um pouquinho do que seria a matéria...” 
Ela: “Ah, bacana, mas você também pode fazer assim...” Me orientou com relação 
a algumas coisas e eu fui para sala de aula – eu me lembro que eu entrei numa 
sétima série e era uma turma muito bacana, muito... uns meninos muito educados 
– e me senti muito à vontade. Pensei: “Nossa! Acho que é isso mesmo que eu 
quero para minha vida!” Mas, nesse primeiro momento, eu fiquei um pouco 
assustada. A gente não sabe como é que vai ser. Não tinha experiência nenhuma 
de sala de aula a não ser a minha lousinha lá em casa. Esqueci a segunda 
parte... o que eu gostava e o que eu não gostava? 

Entrevistador: No Município, quando você começou? 

Professora Renata: No Município eu comecei em 89, e, no Estado, eu comecei 

em 87. Dois anos depois, eu comecei no município com a gestão da Luiza 
Erundina. Era um concurso de 85 que teve o prazo, foi prorrogado, ele se esgotou 
em dois anos e depois foi prorrogado por mais dois anos. E quando a Luiza 
Erundina entrou, no mês de janeiro, finalzinho de janeiro, nós fomos chamados 
para fazer a escolha... 

Entrevistador: Quais eram as suas expectativas? O que te atraía na profissão? 

Professora Renata: A condição de trabalho do professor no Município que eu 
tinha notícia, era de que as condições de trabalho eram melhores. A gente 
contava com uma equipe técnica mais completa. Por exemplo, havia o 
coordenador pedagógico – no Estado nós não tínhamos essa figura –, que havia 
pessoal, na escola, as pessoas de apoio, do quadro de apoio, eram mais 
numerosas e que tudo isso facilitava o nosso trabalho. Além disso, o salário do 
Município também era melhor do que o salário do Estado, mas eu ainda fiquei no 
Estado por vários anos depois de ter assumido a Prefeitura. Ainda trabalhei no 
Estado, mais tarde é que me exonerei. 
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Entrevistador: Do que você não gostava? 

Professora Renata: Do que eu não gostava? Eu acho que... No Estado ou na 
Prefeitura? 

Entrevistador: Na Prefeitura. 

Professora Renata: Então, eu entrei em 89 e foi numa escola que estava sendo 

inaugurada, estava começando o trabalho. Tinha sido inaugurada no ano anterior, 
na gestão do Jânio, mas a escola não tinha funcionado ainda. Ela estava 
recebendo os alunos. Então, aquele primeiro ano em que eu dei aula, nessa 
escola, foi um ano bastante confuso, porque eu dava aula à noite. Eu fique com 
aulas à noite por causa da classificação. Eu estava entrando, tinha professores na 
minha frente, e a impressão que eu tinha é que todos aqueles alunos mais 
indisciplinados das escolas no entorno tinham sido mandados para a escola 
Teresinha. Era isso que acontecia, e, realmente, a gente tinha muito problema de 
indisciplina, Como era uma equipe toda nova, a escola estava se formando. 
Então, a gente ainda não tinha um projeto para a escola, a gente se sentia meio 
desamparado nesse sentido. Uma coisa que muitas vezes acontecia é que a 
gente falava: “a direção não dá apoio para a gente, a direção fica sempre do lado 
do aluno” [risos]. Isso aí era, às vezes, uma voz corrente. Hoje, eu sei que é 
assim. A própria direção também não tinha... Como eu falei, a gente não tinha um 
projeto de escola e também não era essa coisa de a direção ficar do lado do 
aluno. Quer dizer, era todo mundo que estava chegando... havia um conflito ali 
porque a escola ficava no meio de um... foi construída na verdade por conta de 
uns prédios da Cohab que foram feitos. Então, se fez a escola para atender essa 
demanda, só que havia aquele pessoal da Cohab e havia outro pessoal que já 
morava no local, inclusive havia uma favela no entorno. Então, os próprios alunos 
estavam em choque, porque aqueles que moravam nos prédios achavam que 
tinham mais direitos do que os outros. Era um cadeirão aquilo lá. Isso, esse 
momento, esse primeiro ano me incomodou muito porque a gente não sabia muito 
o que fazer. Depois, a equipe foi se constituindo e nos anos seguintes as coisas 
ficaram mais claras, a coisa foi mais fácil. Então, essa coisa da falta de chão, 
faltava chão para a gente naquele momento. 

Entrevistador: E agora, mais de 20 anos depois, como você se sente em relação 
à sua profissão? O que te desgasta? O que ainda te anima? 

Professora Renata: Eu gosto de ser professora. Eu sempre falo que o melhor 
lugar da escola é a sala de aula. Eu gosto de uma certa autonomia que eu tenho 
na sala de aula, apesar das políticas públicas que existem, então, você tem que, 
por exemplo, eu tenho que usar o caderno de apoio duas vezes por semana na 
sala de aula. Mas, apesar disso, eu tenho liberdade de fazer outras coisas e de 
usar esse caderno de apoio da forma como eu entendo que seja mais favorável à 
aprendizagem dos alunos. Eu gosto dessa certa autonomia que a gente tem, 
apesar de tudo. O que me incomoda um pouco e que aí, quando você falou do 
saudosismo, anteriormente, eu acho que talvez... às vezes, eu me pego fazendo 
essa análise também. Será que eu não estou com saudosismo? Eu sinto que 
parece que existe uma indisciplina mais generalizada entre os alunos, mas não 
violência. Na escola, onde eu estou eu não vejo que exista violência, eu vejo que 
existe uma indisciplina geral. Os alunos falam mais, muito alto... não sei, parece 
que a gente vive um momento de muito barulho. Eu não sinto isso só na sala de 
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aula, eu sinto isso em outros lugares também. Você passa pela rua, todo mundo 
buzinando. De madrugada, a pessoa passa com o som ligado no último volume. 
Então, o que tem me incomodado um pouco é essa balbúrdia em sala de aula que 
pode ser uma coisa às vezes produtiva ou não, depende de onde você vá, mas 
para mim tem sido um pouco difícil lidar com isso. Eu não sei se por causa da 
idade também [risos]. A gente vai ficando menos flexível, mas em alguns 
momentos eu me sinto um pouco sem saber o que fazer com aquela balbúrdia 
geral, mas... eu vejo um desânimo, um descrédito entre os colegas com relação à 
profissão de professor. 

Entrevistador: Você é capaz de me dizer o que que provoca essa balburdia... 

Professora Renata: Na sala de aula? 

Entrevistador: É. Você é capaz de me dizer o que provoca esse desânimo na 
categoria? 

Professora Renata: Então, eu acho que existe um discurso de desvalorização do 
professor ao longo de muitas décadas e que nós assimilamos isso. De repente 
nós nos colocamos no papel de coitadinhos: “ah, o professor ganha mal, o 
professor não tem apoio, o professor não seio o quê...” E a gente foi assimilando 
tudo isso. E a gente faz esse discurso, muitas vezes, em sala de aula, para o 
próprio aluno. Às vezes, a gente pode até dizer para o aluno: “não ganho para 
isso!”, como já escutei algumas pessoas falarem. Mas eu acho que a gente tem 
que desconstruir um pouco isso, porque a gente não ganha tão mal assim. Talvez 
a gente não ganhe aquilo que seja justo pela nossa responsabilidade, mas a 
gente também não é a categoria mais mal paga, não é? Por outro lado, eu acho 
que existe mesmo uma desvalorização... é uma fala de determinados grupos. Eu 
não vejo com relação aos pais de alunos. Eu não acho que os pais desvalorizam 
o professor. Eu não me sinto desvalorizada pelos pais, mas eu acho que existem 
setores da nossa sociedade que desvalorizam o professor, que todo mundo, de 
repente, entende de educação menos o professor. Então vem lá Gustavo Ioschpe, 
Viviane Senna, todo mundo entende de educação, mas nunca nenhum deles foi 
para a sala de aula, até onde eu sei... Eles nos desvalorizam, dizem que nós não 
temos competência, mas eles também não nos conhecem. Mas o professor 
acaba, às vezes, assimilando isso e ele acaba esse discurso de que ele não é 
competente, de que ninguém o valoriza, de que eu ganho mal, de que não sei o 
quê. Então também vou para sala de aula e também... Por que os alunos têm 
essa indisciplina geral, como você falou? Eu acho que tem muitas coisas que 
contribuem. Às vezes, até a própria postura nossa, em sala de aula, pode estar 
contribuindo para isso... a falta de um projeto. Mas não acho que seja só isso, eu 
acho que isso também pode interferir... eu acho que existe todo um momento, na 
nossa sociedade, que propicia isso, não é? Então, eu vejo, por exemplo, na 
televisão, você está assistindo alguma coisa, você nunca se concentra, não existe 
uma imagem que fique por mais, sei lá, de um ou dois segundos... É aquela coisa, 
aquele bombardeio o tempo todo, então, a gente perdeu o hábito de se 
concentrar. Eu vejo isso por mim também, até aqui, agora, não falando como 
professora, mas no outro cargo que eu tenho aqui, eu tenho muita coisa para ler 
que chega por e-mail e eu não tenho, a gente não dá conta de ler tantas coisas e 
eu acho que também a gente, às vezes, não tem paciência, porque tem coisas 
que são muito longas e aí você não chega até o fim. Você lê o começo: “ah isso 
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não me interessa...” Então, eu acho que nós também estamos influenciados por 
esse ritmo alucinante que a gente tem vivido, não sei se só nas cidades grandes, 
mas em outros lugares também. Então, eu acho que isso atinge a nós, os adultos, 
e atinge, principalmente, as crianças e os adolescentes, porque não sei se as 
crianças mudaram, eu não acredito nisso que as crianças tenham mudado, eu 
acho que quem mudou foram os adultos...  A gente também está meio perdido 
com relação a isso, com esse mundo cheio de ofertas e de estímulos e a gente 
não sabe o que fazer com isso, por isso é mais um problema nosso do que das 
próprias crianças e adolescentes... eu acho. 

Entrevistador: Como educadora, na rede pública, rede municipal de ensino, 
quais são suas lembranças da administração Erundina com Paulo Freire e Mario 
Sergio Cortella à frente da Secretaria Municipal de Educação, no que diz respeito 
à formação em serviço. 

Professora Renata: Eu participei de algumas formações que houve naquele 
momento. Eu acho que a escola tinha mais autonomia. Foi um momento de 
grande mudança, de grande discussão porque as pessoas vinham de uma 
administração do Jânio Quadros que tinha, até onde eu sei, sido uma 
administração bastante autoritária. Eu não estava na rede, mas sei que tinha 
havido uma greve em que muita gente foi punida. Parece que houve até 
exoneração e tal. Depois se reverteram essas exonerações, mas era... Se passou 
de um momento muito autoritário para um momento muito mais democrático, 
então, as escolas tinham mais autonomia, os cursos de formação que eram 
oferecidos me parece que tinham bastante qualidade. Do que eu me lembro, era 
assim: você tinha um momento de teoria e tinha um momento em que as pessoas 
traziam, por exemplo, coisas práticas para você trabalhar e você ia enriquecendo 
aquilo com a sua discussão, com aquilo que você sabia e que as outras pessoas 
sabiam. Não era só uma coisa de você ficar ouvindo para depois reproduzir, você 
participava também daquela discussão. Eu acho que isso era uma coisa que 
valorizava, porque você podia ir lá e podia dizer o que você sabia e fazer essa 
contribuição. Não me lembro o que você falou depois, era isso?  

Entrevistador: Era isso. Temos uma administração Kassab que se encerrará em 

2012. Foram oito anos de uma gestão com o Schneider à frente da Secretaria 
Municipal de Educação, o que te marcou? Quais são as diferenças entre essa 
administração em termos educacionais e a administração Erundina, na sua 
formação em serviço? Quais são as semelhanças e diferenças?  

Professora Renata: Eu acho que essa foi uma administração que se deu pouca 
voz aos professores, até mesmo aos supervisores. No caso aqui, como eu faço 
parte da supervisão, também é. O que me marcou é que eles tiveram, me parece 
que tiveram um único programa, nesses oito anos, que foi o programa Ler e 
escrever.  Não se falou em outra coisa, não teve, não houve os resultados 
esperados. Ausência mesmo, parece, que de um projeto para educação, uma 
coisa mais ampla. E avaliações, prova São Paulo, prova da cidade. Então, se 
avalia muito e não se tem um projeto. O que vamos fazer com essa... com os 
resultados dessa avaliação. E a gente, às vezes, nem sabe muito bem o que está 
sendo avaliado dentro das escolas. Eu não faço horário de Jeif por causa do meu 
acúmulo de cargo. Eu estou ausente dessa formação lá na escola. Participei no 
ano passado [2011], e neste ano, de um curso aqui. Na verdade, era para mostrar 
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o caderno de apoio, o que havia no caderno de apoio, mas isso eu podia fazer 
sozinha, não é? Eu queria algumas outras coisas, alguns outros subsídios que 
eles pudessem ter me dado, então eu acho que é... a verdade é a ausência de 
uma formação de fato. Me parece que não existiu. Como eu falei, não tem um 
projeto para educação, não tem um projeto para formação de professor. Houve 
muitos cursos. Foram oferecidos muitos cursos, o que eu ouço... algumas 
pessoas gostaram dos cursos que foram dados pela diretoria, mas eu acho que 
fica muito no âmbito daquele grupo que está à frente. Aquele grupo que tem mais 
competência lhe oferece mais, o que tem menos competência oferece menos, 
não sei. Não saberia mais o que te dizer em relação a isso. Eu me lembro que 
quando, na gestão da Erundina, eu fazia Jeif, tinha aqueles momentos, lá na 
escola, que foram momentos bastante  produtivos, eu diria. Como eu não estou 
mais na Jeif, não sei como as coisas caminham lá em relação a isso. 

Entrevistador: Para você, o que é uma educação para o século XXI? Nesse 
sentido, o que você considera como sendo uma formação em serviço ideal? 

Professora Renata: Pensar em termo de século é muito tempo [risos], mas eu 
acho que a gente tem que pensar em toda essa tecnologia que está aí à 
disposição dos alunos. A escola teria que estar abraçando isso também, mas eu 
não acho que a gente deva só ter olhos para isso. Acho que existem algumas 
coisas que a escola, que não implica mudança na escola, por exemplo, é o lugar 
do saber formal, então, ela tem que dar conta disso. Existe um saber que é um 
direito do aluno, é o saber acumulado pela humanidade, então, a escola tem 
que... é lógico que não vai dar conta de tudo, mas ela tem que subsidiar o aluno, 
para que ele possa ir atrás daquilo que a escola não foi capaz de oferecer. Eu 
acho que a gente está falhando nisso, a gente não está conseguindo fazer com 
que o aluno compreenda isso, porque o que a gente escuta, às vezes, o aluno 
falando é: “para que que eu tenho que saber isso? Para que que eu vou usar 
isso?” Como se... essa coisa utilitária do saber, só se tiver utilidade? E o prazer 
de você saber, de você ter esse conhecimento? Eu acho que a gente tem que 
repensar esse... como é que a gente vai dar conta de um currículo desse saber 
formal que a escola tem que passar para o aluno que é obrigação dela e ao 
mesmo tempo trazer essas novas tecnologias para dentro da escola. Eu acho que 
existem algumas... a gente faz algumas tentativas, mas a gente não sabe ainda 
muito bem para onde ir. A formação do professor tinha que estar voltada para 
isso,  também. Agora, antes disso, eu acho que a gente tem que pensar na nossa, 
no nosso compromisso mesmo como professor... a questão ética, a questão 
moral, onde é que a gente, como é que a gente se encaixa nisso? Porque a gente 
fala tanto da corrupção, de um monte de coisa, mas e a nossa discussão ali na 
escola? Não sei, tem muita coisa, não sei se eu fui clara no que eu quis dizer. 

Entrevistador: Nesse sentido, para você então quais das duas administrações 
aqui abordadas se aproxima de uma formação ideal? 

Professora Renata: Eu acho que naquela da Luiza Erundina, quando a gente 
tinha autonomia [gestão Freire] para discutir algumas coisas. É lógico que tinha 
um programa de governo, tinha um projeto, mas a autonomia da escola estava 
dentro desse projeto. Quando você só recebe as coisas, quer dizer, você perde o 
momento da discussão que é dessa reflexão e aí como é que você leva isso para 
sala de aula, se você não tem essa reflexão? A gente também não pode... Como 
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é que a gente vai levar isso para o aluno, como é que o aluno vai ser reflexivo se 
a gente não consegue fazer isso. A gente cai só naquela coisa: o aluno é 
indisciplinado, é indisciplinado..., mas a gente não tem uma reflexão sobre o que 
está por trás dessa indisciplina. Como você me perguntou, o que você acha que 
está por trás dessa indisciplina? Então, falta essa discussão na escola porque a 
gente também perdeu as rédeas disso. 

Entrevistador: Está bem. Finalmente, para você, a dimensão utópica tem 

relevância na nossa profissão? 

Professora Renata: Acho que sim, acho que tem tudo a ver, porque eu não sei 

se eu tenho o entendimento correto do que você fala... a dimensão utópica... mas 
o que eu vejo é, eu entendo que seja assim, a utopia é aquilo que você não tem 
aqui nesse momento, mas que você pode, você vai projetar para que, no futuro, 
ela seja verdade, é isso? 

Entrevistador: É. 

Professora Renata: Então eu acho que tem tudo a ver com a educação. Se você 

não tiver o sonho, se você não tiver o objetivo a ser traçado, como é que você vai 
planejar essa educação? O futuro que vem em seguida, que, às vezes, o futuro é 
amanhã, às vezes é o futuro imediato. Amanhã, na minha sala de aula, o que é 
que eu quero? O que é que eu vou fazer com os meus alunos? Quais são os 
meus objetivos? O que eu pretendo com essa atividade? Onde eu quero chegar? 
E tem uma coisa mais a longa distância mesmo, que é de você planejar um país, 
você planejar uma educação para um país inteiro, um futuro. Não sei... 

Entrevistador: Ok. Mais alguma coisa? 

Professora Renata: Não, acho que é isso. 

Entrevistador: Eu queria agradecer, professora. 

Professora Renata: Por nada, espero que eu tenha te ajudado. Agradeço a 
oportunidade. 
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Anexo 05- Transcrição da entrevista com o professor Osvaldo 

  

Entrevistador: Bom dia, professor Osvaldo! Antes de mais nada, eu gostaria de 

agradecer a gentileza de você participar desta entrevista. Eu, mais uma vez falo: 
muito obrigado, Ok? 

Professor Osvaldo: Está certo, bom-dia, para você também. É um prazer 
também poder colaborar. Eu espero que, de fato, eu te deixe uma contribuição 
nessa busca de caminho. 

Entrevistador: Ok. Professor, por favor, conte-me um pouco sobre a sua 

escolarização. Fale-me dos primeiros anos na escola até a formação universitária 
e a consequente escolha profissional. 

Professor Osvaldo: Eu sempre estudei em escola pública. Essa primeira 
questão, no primeiro ano, primeiro ano mesmo, de alfabetização, que também era 
o primeiro momento que se ia para a escola efetivamente, eu não estudei num 
prédio, era uma sala, era uma garagem, na verdade, com uma professora. Só 
muito tempo depois é que eu fiquei sabendo que aquilo funcionava ali por conta 
de não caber dentro do prédio que era o mais próximo que existia ali na casa 
onde eu morava. É, por incrível que pareça, eu lembro do nome dessa 
professora... Neusa. E, às vezes, como agora que você me pede para falar 
desses primeiros anos, eu ainda sou capaz de ter lembranças de alguns dias, das 
aulas desse primeiro ano e dessa pessoa e isso me faz pensar que o processo de 
escolarização é uma coisa efetivamente presente na vida das pessoas e as 
acompanha por um período longo da vida dela, da vida delas. Depois, segundo ou 
terceiro ano, eu lembro que ingressei no próprio ensino municipal. Fiz acho que 
dois anos do ensino municipal, aí, nós mudamos de bairro. Depois, eu voltei para 
rede estadual e, na rede estadual, eu concluí todo o ensino fundamental até a 
oitava série. Peguei a reforma da 5.692, para entrar nesse ensino, eu fiz a 
admissão e a prova da admissão. Eu não passei. Foi um baque eu não ter 
passado na admissão, porque meu irmão, que já tinha repetido, mais velho, que 
já tinha repetido alguns anos, passou. Eu alcancei meu irmão, porque ele repetiu, 
ele passou e eu não passei, mas aí tem o fator sorte na vida das pessoas. Da 
mesma coisa que na época não tinha uma explicação, teve uma segunda época 
desse exame, aí, na segunda época, eu passei. Na segunda época, eu passei e 
aí eu terminei na mesma escola até o oitavo ano. No oitavo ano, a rede, 
provavelmente, ainda era muito pequena e novamente o problema de não ter 
ensino médio próximo. Então eu fui para uma outra escola, também estadual. O 
nome dessa escola é  Jacomo Stávele, que é ali na Freguesia. Naquela época, o 
Jacomo oferecia o curso de magistério, segundo grau, e eu... Na verdade, eu nem 
sabia que eles tinham esse curso, eu estava... Eu fiz o vestibulinho para fazer o 
ensino médio. Só quando eu estava lá é que eu fiquei sabendo do ensino de 
magistério. No segundo ano eu fiz a opção para fazer magistério e terminei. Fiz, 
comecei e terminei o magistério ali. Quando eu estava cursando o último ano, 
apareceu a primeira oportunidade de iniciar com o trabalho de ser professor, 
ainda era Mobral, que eram as classes de alfabetização de adultos. Então, eu 
fazia o quarto ano do magistério e comecei a dar aula no Mobral. Começar a dar 
aula ainda foi dentro do processo de formação, que foi a minha primeira 
experiência com os adultos. Mas na minha família eu sou o primeiro professor, 
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não tinha nenhum. Hoje, eu tenho uma sobrinha, tenho outra que está 
encaminhando a vida para a educação, mas eu fui o primeiro, não tinha nenhum. 
E eu não tinha nenhum modelo dentro da minha casa. O modelo que eu tinha era 
o modelo dos professores que eu tive. Mas bem antes, bem antes de quinto ano, 
de sexto ano eu já tinha uma inclinação para isso, eu gostava disso, me chamava 
a atenção a história de estudar, a história de poder ensinar e aí, então, eu fui me 
organizando para isso, eu fui me fazendo professor, me construindo professor, 
tanto que eu não fui nada, a não ser professor. Eu não trabalhei em nenhum outro 
lugar, eu não tive nenhuma outra experiência que não fosse essa de trabalho com 
a docência. Então, esses primeiros anos foram assim, desde esse processo de 
formação até os primeiros contatos com o ser professor, que foi nas classes de 
educação de jovens e adultos. Quando eu terminei o magistério, tinha toda aquela 
defasagem da matemática, da física, que o vestibular cobra. Aí eu fiz um ano de 
cursinho e desse ano de cursinho fiz vestibular. Prestei para História na USP e na 
PUC. Na USP, eu não consegui entrar, entrei na PUC e fiz todo o curso de 
História lá. O bacharelado e a licenciatura. Nesse meio tempo, teve um concurso 
na prefeitura para ser Professor I, que era minha formação inicial de magistério, 
eu entrei nesse concurso. 

Entrevistador: Que ano era isso? 

Professor Osvaldo: Isso daí em 80... 86. Eu fiz o concurso em 86 e assumi como 
efetivo já na Prefeitura em 87. A rede era muito pequena, eu morava na Freguesia 
do Ó e fui dar aula em São Miguel. Então, era uma aventura. Tinha que pegar um 
ônibus até a estação de trem, baldeava esse trem. Quando eu chegava em São 
Miguel, pegava uma perua para chegar na escola. Aí, o grande êxito é que eu 
chegava exatamente no portão da escola, então eu descia da perua e estava no 
portão da escola. Fiquei lá dois anos. Aí, nos concursos de remoção consegui 
voltar. Voltei para a Freguesia, dei aula na Vila Brasilândia, numa escola chamada 
Milton Campos e foi do Milton Campos que eu vivi uma experiência que para mim 
é tão presente, como hoje. Tínhamos passado pelo processo de eleição em São 
Paulo, a Erundina disputou com o Maluf. As eleições eram mão a mão, voto a 
voto, e demoravam dias para fazer a contagem disso. Então, num dia, o Maluf 
começou o processo de apuração. Num dia o Maluf continuava na frente, no final 
desse dia, ele teve uma pequena queda, no segundo dia ele continuava na frente, 
mas a queda foi se acentuando e no final desse segundo dia, ou pelo menos, na 
manhã do terceiro dia, quando a gente terminou de dar aula, a professora de 
Planed. (Planed é o seguinte: se a rede era pequena e não atendia o ensino 
fundamental, menos ainda as crianças da educação infantil, as crianças da 
educação infantil ficavam em muitas escolas de ensino fundamental mesmo, era 
uma classe chamada de PLANED que seria o que a gente chama hoje do último 
estágio da Emei. Elas eram acomodadas na EMEF. Então, essas classes eram 
acomodadas nos prédios de ensino fundamental) saiu com a turma dela e eles 
cantavam “bate palma, bate pé, o Maluf agora apanha de mulher [risos] e os ticos, 
não é?” Cantavam isso junto com a professora. Então foi uma surpresa muito 
grande e foi também uma felicidade muito grande, porque o Maluf... já existia uma 
rejeição, a gente já conhecia toda a história dele, filho da ditadura, agente da 
ditadura... Então foi um grande momento na história das pessoas e foi um grande 
momento também na história de São Paulo e na história do país certamente. Aí, 
começou a gestão da Erundina. Logo no começo, eu fui informado na escola que 
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eles estavam pedindo currículo e um projeto de trabalho para as pessoas que 
tivessem, demonstrassem interesse em participar de uma equipe pedagógica que 
eles estavam formando no que viria a se chamar NAE, que é o Núcleo de Apoio 
Educativo, e foi a primeira mudança. A sigla antes era DRE (Delegacia Regional 
de Ensino) e aí trocou esse nome para NAE (Núcleo de Ação  Educativa). E não 
foi só uma troca de nome, não foi só uma troca de sigla, foi também uma 
demonstração, foi um indicador de que também estávamos passando, iniciando, 
um processo de mudança de ver as coisas, de mentalidade. 

Entrevistador: Deixa eu te perguntar uma coisa, você passou então... pegou um 

pedaço da administração Jânio Quadros? 

Professor Osvaldo: Também vivi. 

Entrevistador: Você viveu? 

Professor Osvaldo: Vivi 

Entrevistador: Fale um pouco dessa administração Jânio Quadros. Porque 
assim, pelo que você está me falando, com a administração Erundina você já tem 
um marco, você tem mudanças radicais. Então, para a gente pensar um pouco 
nessas mudanças radicais, como que era antes? Como que era com Jânio 
Quadros? 

Professor Osvaldo: Jânio Quadros era assim. A maior lembrança que eu tenho é 

dos diretores dessa época, coordenadores dessa época, que eram efetivamente 
pessoas com quem não se tinha nenhum processo de discussão, era impossível, 
tinha uma série de ordens o tempo todo que você tinha que cumprir. Essas 
ordens não estavam nem um pouco relacionadas com o processo de aprender, 
nada, nada. Era assim: “como manter a sua sala limpa ao final da aula”, por 
exemplo, “como deveriam ficar as carteiras quando você passasse esse espaço 
físico para o outro companheiro que iria usá-lo no início do outro período?” Outra 
coisa muito forte que eu lembro bastante: a escola efetivamente era de quatro 
turnos, as crianças chegavam às sete da manhã, saíam às 11h, 11h10, o outro 
turno já estava lá dentro das mesmas salas usando o mesmo espaço e assim ia 
até as 23 horas. E quase todas as escolas tinham noturno. Lembro que as 
condições de trabalho eram absolutamente precarizadas, você não contava com 
espaço. Bom, primeiro que você não conseguia nem limpar o espaço, porque era 
um atrás do outro, uma turma atrás da outra, um horário atrás do outro. As 
pessoas não davam conta sequer de limpar aquilo, aquele prédio que era usado a 
cada dia e a cada aula. Depois, eu também lembro que existiu uma precariedade 
muito grande de material, você não contava com isso, o máximo... O que nunca 
faltou: giz, apagador e lousa, mas no máximo você tinha ali um mapa que era 
bem disputado por você e pelo professor de Geografia. E assim ficávamos, não 
tínhamos também cadernos de orientação, tínhamos já as indicações de livros 
didáticos, mas que era a própria escola que fazia isso. Não existia um programa 
oficial, não existia uma oferta regularizada desses índices, desses catálogos, as 
escolas acabavam adotando. Caía sempre naquela guerra. Nem todo aluno 
podia, na maioria das vezes, quase nenhum deles, podia ter e por fim alguns 
tinham e esse livro passava a ser mais ou menos o orientador também da prática 
do professor. Mas quem falava sobre isso, quem apontava esse material era o 
próprio professor. Porque uma outra coisa, eu também lembro assim desse 
tempo, que para mim era bem, para mim, era não, é ainda bastante presente, o 
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papel do coordenador pedagógico. Teve um tempo, eu não vivi isso, mas teve um 
tempo que dentro das escolas municipais tinha um orientador educacional e um 
coordenador pedagógico. Eu não vi essa figura, eu não convivi com a figura do 
orientador educacional, então não posso dizer como eles atuavam, o que eles 
faziam, no que eles contribuíam. Já o coordenador pedagógico era uma figura 
que tinha uma jornada igual a que a gente tem hoje, de oito horas de trabalho. 
Sempre foi assim, mas ele não tinha nenhum espaço de formação junto com o 
grupo dos professores, cada professor tinha um tanto muito pequeno. Assim, eu 
acredito, eu não lembro exatamente isso, mas acredito que no máximo umas 
duas horas aula de trabalho individual e era esse o tempo que o professor ficava 
disponível para a escola, ele dava quatro horas de aula. Durante a semana ele 
tinha duas horas-aula de trabalho individual, mas o coordenador, pelo menos 
pelos coordenadores pelos quais eu passei, nenhum deles também demonstrava 
interesse em saber o que aqueles professores faziam ali, por que eles estavam 
ali. Quando eles apareciam ou quando eles dirigiam-se a nós era para solicitar 
que se preenchesse mais algum livro ali, de controle de hora, de controle de 
trabalho, mas, efetivamente, na minha experiência, eu não registro esse 
coordenador acompanhando um processo de trabalho que se desenvolve na sala 
de aula. Lembro que durante o ano tínhamos lá uma ou duas reuniões 
pedagógicas e que ele estava ali à frente, mas essas reuniões pedagógicas eram 
por fim para falar do resultado, aprovado, reprovado. As taxas de assiduidade 
eram muito pequenas, os alunos tinham muitas faltas e a gente tinha que calcular 
aquilo. Os professores tinham que calcular aquilo na mão, tudo era a mão. [risos] 
Tinha umas coisas muito... não sei qual o sentido delas, mas elas estão aí 
também para a gente pensar. Tinha uma coisa que era uma obrigatoriedade. 
Você tinha que ficar usando caneta vermelha, caneta azul. Tinha alguns lugares 
ainda, eu passei por isso, muito estranhos que além do azul e do vermelho, você 
ainda tinha que usar o preto, tinha uma imposição de cores que você tinha que 
usar... as canetas com as quais você trabalhava. Então, essas coisas estão aí 
também para serem pensadas nessa história. Essas marcas que as pessoas 
acreditam que são processos de educação que são processos de registro. O 
coordenador também tinha uma coisa... eu, para te falar a verdade, escapei disso. 
Eu consegui escapar disso, apesar de eu ter passado por escolas que o 
coordenador até pedia, mas ele nunca, nenhum desses coordenadores me 
obrigou a entregar, que era uma história, uma forma de registro chamado diário 
do professor. Tem o diário de classe que é aquele onde você registra as faltas e 
onde você faz ali um resumo do que você está trabalhando. O diário do professor 
era uma coisa assim: você tinha que descrever a atividade, você tinha que dizer o 
que estava fazendo, você tinha que descrever a cada dia do que você fez. De 
tempos em tempos, esse caderno era solicitado. O coordenador solicitava e o 
coordenador vistava. Eu escapei disso, eu nunca, eu nunca nem fiz isso, portanto, 
nunca nem entreguei isso, mas vivi com colegas que faziam. Gostava até de fazer 
isso, mas também nunca tiveram nenhum retorno. Era um visto do coordenador. 
Essa lembrança que eu tenho. Então também era um processo... 

Entrevistador: Nenhuma finalidade a não ser o visto? 

Professor Osvaldo: Não, era isso, a não ser o visto. É isso que eu lembro do 
trabalho do coordenador nessa época. A condição de trabalho que ele tinha 
também era precarizada, apesar de serem oito horas de trabalho. Dentro dessas 
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oito horas de trabalho ele só contava com alguns professores, esparsos pelo 
prédio escolar. Duas horas por semana. E ele, por ele mesmo, eu pelo menos 
nunca vivi, tentar reunir essas pessoas, tentar entender o que essas pessoas 
faziam e no máximo eles ficavam ali e faziam algum atendimento para pais, para 
mães, aí então... Ah! E do Jânio tem uma coisa também que eu penso. Eu pelo 
menos não posso deixar de lembrar junto com você: em 87, veio a greve, não é? 
Foi um grande movimento, grande, grande, grande em quantidade e em duração. 
O tempo que ela durou, não vou repetir os dias porque eu não tenho certeza 
disso, mas certamente foi mais de uma semana que os professores ficaram ali, no 
centro de São Paulo, na Brigadeiro Luis Antonio, em manifestações, em 
passeatas, falando por fim das dificuldades que se vivia, com a educação e com 
as condições de trabalho absurdamente precarizadas. É nessa época que eu 
estou em São Miguel, e eu não sei na cidade, provavelmente deveria ser uma 
orientação, mas em São Miguel tinha muito isso: o Jânio fazia visitas, e quando se 
sabia ou imaginava-se que essa visita iria acontecer, então tinha uma faxina, de 
pintar guia, de varrer... Não era uma coisa nada tão profunda, mas era isso 
mesmo, era varrer, era pintar guia. Então, era assim que se vivia. São essas as 
lembranças que eu tenho desse período, e a greve, para fechar um pouco esse 
período, a greve foi um marco também dentro do processo de construção da 
história do ensino municipal. Essa greve de 87, que foi com o Jânio, ela é 
absolutamente significativa. Teve, por fim, todo um processo de repressão que foi 
chamado de demissão, absolutamente questionável, porque os efetivos não 
estavam nas listas. Eles não sofreram nenhuma punição, pouquíssimas pessoas 
das tais das listas que foram entregues para a gestão foram compostas com 
pessoas... elas foram compostas por muitas pessoas que chegou a ter casos de 
pessoas que já não eram mais funcionários, por terem falecido, por exemplo, mas 
constituíam a lista. Chegou a ter professores que não tinham vínculo efetivo com 
a Prefeitura...  Foram muito poucos, esses que efetivamente foram demitidos, 
mas uma porcentagem muito pequena e outras pessoas que fizeram parte, que 
eram de quadro de apoio que nunca foi tão grande assim, e que também sofreram 
processos de demissão. Essa é uma marca. As pessoas carregam isso nas 
histórias delas, mas se você parar e olhar, em um primeiro momento, as listas 
foram compostas, mas não foram compostas com todas as pessoas que 
participaram, um, dois. A pequena porcentagem que foi atingida efetivamente e foi 
demitida e foi mandada embora, meses depois, mudando a gestão, veio a 
Erundina que deu anistia a essas pessoas. Se quisessem elas poderiam ter 
reingressado... e outros que fizeram parte das listas, como eu, eu também fiz 
parte da lista, mas nada efetivamente me aconteceu, porque eu já tinha um cargo 
titular, que era a característica da maioria das pessoas que estavam ali 
participando e, segundo, você tinha a possibilidade de recorrer. Eles, inicialmente, 
te colocaram no que eles chamaram de um inquérito, mas você tinha a 
possibilidade de entrar com um processo de defesa. Então se entrou, todos 
entramos com um processo de defesa e quando chegou a gestão da Erundina, 
um dos primeiros atos também foi revogar as demissões e encerrar os processos 
de inquérito que tinham sido abertos na gestão do Jânio por conta da greve. 
Então, assim, efetivamente, objetivamente, se você, se a categoria parar e olhar a 
greve que por tantos anos nos acompanhou no sentido de nos assustar, de nos 
amedrontar, nem naquela época em que o regime dos direitos civis era muito 
apertado, nem naquela época as pessoas foram, efetivamente, atingidas até o 
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fim, porque teve a transição da gestão, a nova gestão reconheceu os direitos, deu 
a possibilidade de quem quisesse retornar... e os inquéritos foram encerrados, 
pronto, acabou. Mas, na mentalidade, o problema de “a greve é um transtorno 
para mim, pode me acontecer isso” permaneceu e nos acompanha. 

Entrevistador: Está bem, ok.  

Professor Osvaldo: Agora, eu acho que a gente tem que voltar lá para a 
Erundina. 

Entrevistador: Calma, a gente volta para a Erundina daqui a pouco. No início da 
sua carreira, quais eram as suas expectativas? O que te atraía na profissão? E o 
que você não gostava?  

Professor Osvaldo: Você sabe que o que eu não gostava é o que eu não gosto 

hoje ainda... [risos] Se eu paro e olho, de verdade, é o que eu não gosto ainda 
hoje. Tinha muitas coisas que, como qualquer outra pessoa que está começando, 
que eu não sabia, que eu não entendia, que eu não tinha visto, que eu não tinha 
vivido ainda. Por exemplo, eu acreditava mesmo nessa relação com os 
conteúdos, eu achava mesmo, eu avaliava que era muito importante mesmo, que 
aquilo era o ato de educar, era o ato de ensinar. Ensinar conteúdo, ensinar 
matemática, ensinar português, ensinar história, falo matemática e português 
porque assim a especialização generalizada do professor de ciclo I, de ensino 
fundamental... então acreditava naquilo. Mas eu sempre procurei me desdobrar 
para aquilo, de uma forma que eu acreditava que estava atingindo o aluno. Então, 
pouco eu me pautei, mesmo no começo, pouco eu me pautei por ficar 
reproduzindo só uma página de livro porque nem todos os alunos tinham... e 
quando eu falo reproduzir é reproduzir mesmo, que poderia ser no mimeógrafo, 
que era o tempo do mimeógrafo, era o que se tinha dentro das escolas ou através 
da lousa ficar naquelas transcrições. Eu não fiz muito disso, mesmo no começo, 
fiz muito pouco disso. Então, eu ia buscar, eu tentava buscar algumas outras 
formas para fazer com que aquilo que eu acreditava que era o conteúdo chegasse 
aos alunos. Eu buscava diversificar alguns instrumentos, buscava diversificar 
algumas possibilidades de trabalho com os alunos, eu acreditava e ainda acredito. 
Essa é uma coisa que ainda continua me movendo, na possibilidade da 
interlocução com eles, de poder falar com eles. 

Entrevistador: E isso estava em você no início da carreira, fruto da formação do 

magistério, da universidade? 

Professor Osvaldo: Dos dois juntos, o magistério contribuiu. Então eu só queria 

fechar uma coisa anterior, depois a gente pode continuar conversando sobre isso. 
O que me incomodava, o grupo de professores que eu fui conhecendo, não eram 
assim, isso me incomodava profundamente. Os professores mais velhos que já 
estavam há muito tempo, recebiam os que estavam chegando com um 
sentimento assim de... De pesar “Nossa, por que você está aqui?” Parece que 
isso é de hoje, não é? Não é, eu já estou há mais de 30 anos, eu lembro que 
quando eu cheguei nesses primeiros grupos de professores, a recepção já era 
assim: “Mas por quê? Não, você tem tempo, faça outra coisa, busque outra 
possibilidade.” Bom, aí, isso me desgostava profundamente, e me desgostava 
profundamente neles essa postura de ter que... Que eles entendiam. Esses 
professores mais antigos e que, às vezes, nem eram só antigos de tempo 
cronológico idade, eram antigos pela permanência deles ali naquelas escolas. 
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Uma questão sempre muito aguda em relação ao julgamento de valor, de moral 
em relação aos alunos, então sempre se falou muito desse valor, dessa moral, 
das condutas que se esperavam dos alunos, de como eles deveriam se vestir, 
falar, por fim, era isso. E isso me incomodava, sempre me incomodou, e assim 
sempre foi uma dificuldade, para mim, conviver com isso nesses grupos de 
professores. E é um fenômeno de longa duração na minha trajetória, porque isso 
ainda continua me incomodando muito. [risos] A sala dos professores hoje, 30 
anos, ainda tem muito dessas marcas, não só, mas ela ainda tem muito dessas 
marcas. Esses referenciais, esses parâmetros de conduta, de conduta dos 
próprios professores, de conduta que se espera dos alunos, dos funcionários, 
ainda marca bastante as relações, então, esse incomodo vem, no começo. Era 
esse e, hoje, conversando com você, se eu... e ao conversar a gente até faz uma 
avaliação, não é? Do que vivemos. Eu percebo que para mim o incômodo ainda é 
o mesmo. Essa dificuldade de você pelo menos parar e pensar assim: pô, mas 
quem é esse outro aí? De onde que ele tá vindo? Então essa é uma grande, eu 
acho que... Tenho certeza, para mim é uma grande confusão, é uma grande 
dificuldade, gera grandes transtornos para todo mundo. E coisas que eu acredito 
que a gente nem vê mais, que acaba acontecendo também nas trajetórias das 
pessoas, por conta, às vezes, de coisas que vão sendo alimentadas e fortalecidas 
no interior da escola.  

Essa visão da formação para mim, que a gente estava conversando 
anteriormente, é fruto do magistério, ela é fruto da universidade, mas tem uma 
coisa que eu também venho pensando, Miro, e que eu lembre, agora, quando eu 
retornei à sua questão. Lógico que o magistério, o ensino de... Lá no ensino 
médio, quando eu estava fazendo, ou pelo menos o primeiro, o segundo ano, mas 
ainda quando estava fazendo, ficava pensando assim: “Gente, mas que perda de 
tempo é isso aqui, né?” [risos] Que é isso aqui que a gente está fazendo hoje? 
Porque tinha coisas que a gente tinha que aprender para continuar reproduzindo, 
e o magistério ensinou isso também, pode... As pessoas podem nem acreditar, 
mas é sério, a gente discutia, a gente aprendia a apagar lousa. Tem um livro, eu 
lembro dele, que se chama “Ensinando a criança”, lembro da autora dele: Alayde 
Marcozzi. Se você for atrás disso, se você for procurar, tem lá esse tipo de coisa: 
como apagar a lousa; como preparar o ambiente. Mas não é preparar o ambiente 
assim, letrador, é preparar o ambiente físico. Tem muito disso daí, nesse livro, 
nesse manual. Então, eu ficava pensando, e juntava um monte de adolescente, e 
adolescente, eu também acho, tem características que são universais e que, de 
longa duração, [risos] a gente também gostava de ficar encostado um no outro, de 
não fazer nada, entendeu? E eu pensava: “Nossa, a gente ficava ali um tempo, 
nessa história, vivendo a nossa adolescência diante de um manual que, 
basicamente, era um preparar um ambiente físico, qual foi o valor daquilo para 
mim?” Mas aí eu lembro, mas eu também tinha filosofia, por exemplo, e foram 
dois grandes professores de filosofia que eu tive ali. Também tive professores de 
disciplinas já mais específicas que, também, já tinham uma visão transformada; 
professor de didática tinha uma visão transformada, e questionava um pouco 
sobre isso; a professora de sociologia também deixou já ali alguns referenciais, e 
tinha uma coisa muito bacana que todos eles, por fim, acabavam fazendo: essa 
escola, o Jacomo, era, na época do magistério, uma escola que também tinha as 
crianças do primeiro ano ali, começando. Então, ali a gente estudava e ali a gente 
fazia o estágio. E tinha uma coisa, ali, naquela escola, a sua professora de 
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didática dava aula no mesmo lugar que a professora de primeiro ano que te 
recebeu fazendo o estágio e elas tinham uma troca de trabalhos, de orientações, 
de avaliação, então, esse estágio de verdade aconteceu, e sempre acabava tendo 
alguns mal-entendidos. A gente entrava nas salas dos estágios, as professoras 
estavam em contato o tempo todo, a gente tinha que fazer, digamos assim, uma 
certa prestação de contas: o que foi que eu fiz lá. Isso nos colocava diante da 
necessidade de pensar, que não era só isso também, não era só a história de 
organizar o meio físico como o manual nos mostrava. Essa história de fazer o 
estágio onde você estuda, as professoras trabalharem no mesmo lugar onde você 
estava fazendo o curso, contribuiu muito para você também se colocar no lugar: 
“Poxa, eu estou aqui, não estou aqui de passagem, efetivamente eu estou aqui, 
efetivamente eu estive lá naquela sala, aconteceu uma coisa e a gente precisa... 
estar conversando sobre isso agora.” Esses procedimentos foram bacanas no 
final do curso, eu lembro que a gente tinha a responsabilidade de acompanhar, 
como estagiários, um grupo de crianças que tinha mais problemas na 
alfabetização ou em outros aspectos do processo de educação. A professora de 
psicologia, por exemplo, pedia de certa forma que a gente estivesse atento às 
crianças, nos momentos de estágio, quando a gente estava passando por ali. Aí a 
gente tinha que voltar e tinha que pensar isso também, na aula com ela. Então, 
teve essa... teve de tudo nesse curso, teve coisas que foram absolutamente, eu 
acho, indispensáveis, mas tiveram também ali... já tiveram momentos muito 
significativos de você entender. Você sendo professor diante de uma realidade 
que é real, não é só construída idealmente, não é? Você tinha as crianças de 
verdade, nesse processo, você não passava por ali, você era... tinha processos 
de trabalho que você era efetivamente perguntado sobre isso, não era assim: 
você se sentava lá e fazia a observação e ia embora, fazia qualquer registro e 
acabou, não! Você tinha efetivamente, ao longo desses anos, esse 
acompanhamento que aquela escola, naquele momento, conseguia garantir. E a 
universidade foi muito boa, a universidade foi maravilhosa, porque na 
universidade eu pude ampliar os referenciais, pude descobrir o materialismo 
histórico. [risos] Isso foi na universidade, esse contato com o materialismo 
histórico, com os autores, outros tantos foi na universidade que foi de grande 
valia. Então, é o resultado dessas duas coisas o tempo todo, não foi só num lugar 
e não foi só no outro, mas o terceiro fator que eu também venho pensando é 
assim... eu tive a possibilidade da militância, isso me formou também. Oitenta e 
sete tinha a greve, a gente ia para a rua falar de escola pública. Eu comecei a 
entender o que era escola pública também nessa militância, também lá, nesses 
movimentos, nesses momentos; a questão da ditadura, que a gente viveu a 
ditadura, não é? Ainda lá na história foi quando a gente começou a sair, mas o 
final desse período a gente viveu a gênesis desse processo. Existiam as reuniões, 
ainda que eu não soubesse qual era a vinculação naquele momento, mas eu 
cheguei a viver momentos de vamos “à igreja conversar sobre...” e muitas das 
vezes que eu fui “à igreja conversar sobre” e que tinha um grupo da comun idade 
ali reunido, também se falava da educação. Sempre se falou da educação nesses 
momentos, então, esse tipo de militância... Eu sou de uma geração de 
professores à qual foi permitida... isso também para mim é significativo, eu 
aprendi de verdade o que é escola pública. Eu entendi o que era isso, também 
vivendo esses momentos, eu também fui professor do Estado, um período curto, 
mas fui professor do Estado, da rede estadual. E quando fui, acho que eu mais 
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vivi na greve do que dei aula [risos] e foi absolutamente importante. Então, 
formação para mim hoje, a minha, foi nesses três pilares. Esse magistério foi 
absolutamente importante, significativo. A universidade contribuiu 
fundamentalmente com o materialismo histórico, mas a militância também deixou 
ali as suas marcas, os seus processos, e em mim a possibilidade de entender o 
que é escola. 

Entrevistador: Agora, como educador na rede pública, rede municipal de ensino, 

quais são suas lembranças da administração Erundina com Paulo Freire e Mario 
Sergio Corlella à frente da Secretaria Municipal de Educação no que diz respeito 
à formação em serviço. Agora você tem a oportunidade de falar... 

Professor Osvaldo: Sim, vamos voltar então. A gente parou... que eu estava te 

dizendo, eu estava lá na Brasilândia. Eu já tinha saído de São Miguel. No 
processo de remoção, voltei para a região da Freguesia, lá na Brasilândia. Na 
Brasilândia, eu dava aula nessa escola Senador Milton Campos. Foi ali que eu te 
contei também que quando ficou claro que era irreversível o resultado das urnas, 
as crianças do Planed saíram cantando com a professora que o Maluf agora 
apanha de mulher. Iniciou-se a gestão da Luiza Erundina. Durante o primeiro 
semestre... e foi numa reunião pedagógica... que tinha lá o momento dos informes 
das coisas da escola, que eles chamavam das questões mais administrativas, que 
a diretora, que inclusive era uma figura, não era qualquer diretora, ela tinha sido 
punida também na greve do Jânio e a punição na greve do Jânio foi assim: se 
eles trabalhavam na Freguesia do Ó, eles iam ter que trabalhar em Parelheiros, e, 
se eles trabalhavam em Parelheiros, eles iam ter que trabalhar na Cachoeirinha, 
entendeu? Então, esta foi uma diretora do grupo de diretores que sofreu esse tipo 
de punição e ela falou que o NAE, que era o que estava, que passou a existir no 
lugar das delegacias de ensino, estava solicitando que os professores que 
tivessem desejo de participar de uma equipe pedagógica entregassem um 
currículo e um projeto de trabalho. Eu fiz isso, eu organizei um trabalho, organizei 
meu currículo, o meu trabalho era em cima da educação de jovens e adultos que 
eu já estava trabalhando há alguns anos, aí eu organizei uma proposta de 
trabalho com isso e entreguei. Um tempo depois eles chamaram para uma 
entrevista. Isso daí foi acho que em 89, segundo semestre de 89. Eles chamaram 
para uma entrevista e aí fui aceito nessa equipe pedagógica que estava sendo 
montada e nos disseram que iríamos trabalhar com interdisciplinaridade. A gente 
estava fazendo uma equipe multidisciplinar e que a proposta era trabalhar com a 
interdisciplinaridade. Ninguém nem sabia o que era efetivamente, menos ainda o 
que é que aquela interdisciplinaridade ia ter de diferente de outros processos. 
Demorou um pouco. A gente começou a perceber o que era inter. Quando a 
gente descobriu que não era só aproximar os tais dos conteúdos: “Ah, então você 
é de História e eu sou de Geografia, como que eu posso usar o mesmo mapa que 
você?” Não era só isso, “Mas depois eu pego o seu mapa e falo da História e 
você pega o mapa e fala da sua Geografia”. Não era isso. A gente começou a 
perceber que não era só uma aproximação dos conteúdos que tinha uma 
profundidade maior nessa questão. Durante esse semestre de 89, segundo 
semestre, a equipe ficou voltada para ela mesma e com a própria Secretaria 
Municipal de Educação. Tinha as pessoas que coordenavam o projeto, uma delas 
é a Marta Pernambuco e a outra pessoa é o Demetrio Delizoicov. Eles eram os 
donos da ideia, do projeto da secretaria, do projeto da interdisciplinaridade... e foi 
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com eles que a gente começou o processo de formação dessas equipes que se 
formaram nos NAEs. A gente teve, parece que foi um tempo grande, porque a 
gente também tem uma agonia quando está na rede. Como é que uma equipe se 
forma? E, na verdade, não foram nem seis meses, não foi contado assim, seis 
meses. Sempre muito menos que seis meses, porque você dá todos os 
descontos. Não começou efetivamente em julho esse processo. Esse processo de 
conhecer as pessoas começou em agosto. Também não foram todos os dias. 
Dezembro as coisas não estavam mais acontecendo. Então, o tempo físico não 
foi de seis meses, foi dentro desse semestre que a gente ficou voltado... a equipe 
ficou voltada para ela mesma em contato com as outras equipes dos outros 
NAEs, e com essa gestão centralizada na figura da professora Marta e na figura 
do professor Demétrio nos introduzindo nessa questão da interdisciplinaridade. 
Então a gente começou a se apropriar do conceito e começou a entender que não 
era aproximação de conteúdo, que não se dava pelo estudo de uma fonte já 
pronta, fosse ela qual fosse, não era o livro didático, não era o depoimento, não 
era a fotografia, não era nada que já existisse pronto o ponto de partida. Onde 
que estava o ponto de partida? O ponto de partida estava no local, o ponto de 
partida estava na realidade. Então vamos ver onde nós estamos, vamos ver com 
quem estamos, era essa a grande história. E eu lembro de uns exercícios que nós 
fizemos que era assim: perguntar para os professores, perguntaram para nós, 
“em primeiro lugar, vocês conhecem onde vocês estão?” E a gente começou a 
descobrir que a gente não conhecia nada dos lugares onde nós estávamos. 
Então, depois a gente começou a fazer o exercício com os professores, e vocês 
conhecem o lugar onde vocês estão? O prédio onde vocês estão? E a gente foi 
constatando que os professores conheciam também dentro do prédio o caminho 
que eles faziam, a sala dos professores, o caminho da sala dos professores pro 
caminho da sala deles e da sala deles o caminho de saída, e que existiam 
lugares, a grande maioria dos lugares do próprio prédio a maioria dos professores 
nunca nem tinham visitado. Era um grande desconhecimento para o grupo de 
professores de onde vinha, quem pagava as contas, nem se imaginava que elas 
existiam, a conta do telefone, a conta da água. Como em qualquer outro lugar, 
você consome água, você consome luz, você consome telefone, tem um custo 
isso... e tem um pagamento por esse custo, aí a gente co... as equipes 
começaram a trazer cada vez mais forte esse processo. Precisamos conhecer 
onde nós estamos e também precisamos conhecer com quem nós estamos. 
Dentro desse semestre que eu falei para você de 89, a gente teve uma grande 
tarefa. Não foi só ficar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, nós 
tivemos uma grande tarefa que foi: cada NAE tinha que organizar um processo de 
escolha para uma escola piloto a que se dispusesse a começar a trabalhar com a 
proposta, no ano de 1990, a aplicar a proposta da interdisciplinaridade. Aí, cada 
NAE estabeleceu alguns processos, alguns critérios para oferecer a todas as suas 
escolas de Ensino Fundamental a possibilidade de fazer a escolha pelo projeto. 
Então, primeiro apresentava o projeto, aquilo que a gente já conseguia entender e 
já conseguia saber do projeto, como a gente conseguiu produzir esses encontros 
que a gente manteve com a assessoria central, como a gente conseguiu traduzir 
isso na nossa região, com as nossas escolas. Então, nós chamamos essas 
escolas, fizemos a apresentação do projeto, fizemos a apresentação da 
metodologia do projeto e construímos alguns critérios para que as escolas que 
demonstrassem interesse em se candidatar e alguns critérios para fazer a 
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escolha. Por fim, entre as que se inscreveram, de quais delas poderia ser a 
escola piloto que em 90 iria fazer a aplicação do projeto da interdisciplinaridade. 
Ia viver essa experiência de construir o projeto da inter. Eu lembro que no NAE 4, 
que é aquela região ali de Pirituba, onde eu trabalhei, um dos critérios fortes para 
fazer a escolha é que tinha que ser uma escola que tivesse todas as modalidades 
de ensino, que a gente colocou isso como critério e que trabalhasse todos os 
períodos, também trabalhasse com o noturno e tinha lá outros, mas, para mim, 
falando um critério decisivo, é que ela fosse uma escola que trabalhasse com 
todas as modalidades de ensino, que tivesse o ensino noturno e que 
apresentasse o maior número de adesão de professores. Eram esses os nossos 
dois grandes critérios para definir qual seria então a escola piloto naquele ano de 
90. E foi assim. E aí a escola que obedeceu a todos os critérios e que também 
correspondeu a esses dois que eram os mais pesados nesse momento de ter que 
escolher foi uma escola em Perus, chamada Cândido Portinari, Escola Municipal 
Cândido Portinari. E aí, em 1990, iniciou... vamos fazer o exercício da 
interdisciplinaridade com a escola Cândido Portinari. A equipe estava constituída 
e ela se constituiu com um professor de cada área inicialmente, com um professor 
de História, que no caso era eu, um professor de Ciências, uma professora de 
Geografia, de Matemática, de Português, era isso, inicialmente. Eram essas as 
disciplinas. Com o tempo a gente descobriu que um professor por área era muito 
pouco. A gente conseguiu, em alguns casos, não foram em todos, um segundo 
professor para fazer parte da equipe e eu tive a felicidade, por exemplo, de contar 
com a Conceição Cabrini, que ainda era da rede que veio e fez parceria comigo. 
Não sei, acho que isso, no final do segundo ano, entrando no terceiro ano, que a 
Conceição veio, e também aí entraram, nesse momento de expansão da própria 
equipe, aí que a gente conseguiu trazer o professor de Educação Física e o 
professor de Artes. Porque um bom tempo, pelo menos um ano e meio, dois 
anos, a gente conviveu também na equipe sem o professor de Artes e sem o 
professor de Geografia. Foi mais no final do segundo ano. A gente já se 
encaminhando para um amadurecimento do projeto que a gente conseguiu ter o 
professor de Educação Física e aí sempre foi um só, e uma professora de 
Educação Artística que também sempre foi uma só, que acompanhou a equipe 
até o fim da gestão, que foi em 92... 

Entrevistador: Vocês eram chamados de orientadores? 

Professor Osvaldo: Não, a gente era chamada de equipe multi. 

Entrevistador: Equipe multi? 

Professor Osvaldo: Ninguém chamava a gente de orientador. 

Entrevistador: Os professores eram chamados para orientação? 

Professor Osvaldo: Então, agora eu vou te falar essas coisas... de como o 

trabalho se organizou. Então, a gente passou a ter um domínio do projeto, a gente 
começou a entender a cada dia melhor o que era aquilo, o que a gente estava 
fazendo. Então, a gente se apropriou efetivamente da estrutura, da forma de 
trabalho e aí com a escola piloto foi o exercício, não é? Dessa apropriação. Como 
que nós fazíamos? Nós fazíamos assim: como era uma escola só, a equipe se 
deslocava, a equipe ia lá na escola, ela organizava momentos de conversa e de 
formação com os professores e de realização de trabalhos também nas áreas. 
Então, lá dentro da Cândido Portinari, eu tinha a possibilidade de ter os 
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professores de História para que a gente pudesse discutir, ver e discutir o que 
estava sendo feito em relação à construção do programa, da construção do 
planejamento, da aula, por fim. Então a gente tinha essa possibilidade lá dentro, 
mas o projeto não era História, então, tinha momentos em que tinha que se 
encontrar esses professores... Os professores tinham que se encontrar com todos 
os outros da escola. Então, aí tinha momentos grandes, ampliados, que a gente 
encontrava todos os professores e que discutia o andamento do projeto no seu 
todo e o próprio projeto, e por fim o próprio projeto e a metodologia do projeto. 
Quando no final desse primeiro ano, assim da metade para o final desse primeiro 
ano, de 1990, veio a necessidade de fazer a irradiação da proposta para as outras 
escolas da rede, até porque é... todas as equipes e todos os NAEs começaram a 
ser duramente cobrados: como assim, só faz isso numa escola? Uma equipe 
inteira para trabalhar para uma escola? E como ficam todas as outras escolas? 
Então, no final desse 1990,  nós começamos o trabalho da irradiação. O trabalho 
da irradiação foi chamar novamente todas as escolas, apresentar novamente o 
projeto, a metodologia do projeto e, além disso, você tinha... a rede sempre gosta 
disso e o professor também sempre gosta disso. Do ponto de vista da História, o 
que é um ano que nem terminou, mas dentro desse ano que nem terminou, você 
já tinha que ter resultados, você tinha que convencer o outro, agora não era só 
pela ideia, você tinha, porque você viveu, pelo menos seis meses com uma 
escola piloto. Então, você tinha que convencer o outro com resultados, e a gente 
não escapou disso. A gente também teve que apresentar algumas coisas que, 
naquele momento, a gente considerava poucos dados da escola piloto, naquela 
região é... Nós tivemos uma adesão bem grande e a região, do ponto de vista da 
extensão física, sempre foi grande, porque ela sempre começou lá em Perus e 
veio vindo, veio vindo, ela era Butantã também. O que acontece era assim: você 
tinha um número muito menor de unidades, a extensão física era a mesma, mas 
você tinha um número muito reduzido de unidades. Se você vai comparar hoje, o 
que você tem hoje? Hoje você tem um megacrescimento da rede, se você olhar 
nessa dimensão do tempo. O fato é que eram poucas unidades, mas a equipe 
sempre foi muito pequena e você tinha agora que atender não mais a uma escola, 
você tinha que atender de Perus ao Butantã. Eu não tenho esses dados agora de 
cabeça, mas, depois, se precisar, eu tenho como recuperar. Então, eu não vou te 
falar agora quantas escolas a gente atendia, mas a gente atendia de Perus ao 
Butantã. Para fazer isso, claro que a gente não podia ficar agora dentro de todas 
as escolas como a gente ficou dentro da escola piloto. Para fazer isso, a gente 
construiu um processo de trabalho, um esquema de trabalho que a gente 
chamava de assessoria regional, então, tinha um lugar onde... para o qual você 
ia, e os professores, então, das escolas daquela região, vinham até você, vinham 
até a assessoria. Eu lembro que, do lado da Lapa, por exemplo, a gente fazia 
num salão paroquial, o salão paroquial cedeu e ali a gente encontrava com os 
professores que estavam nas escolas que estavam próximas dali, daquela região. 
No Butantã era um transtorno, eu morava mais para lá, mas, no Butantã, a gente 
fazia numa casa de cultura. Já existia a casa de cultura do Butantã e, é bom falar 
isso, porque, hoje, a casa de cultura ninguém nem sabe, eu acho, que ela existe, 
assim como eu também penso que isso aconteça na cidade, mas são 
equipamentos que estão lá. No Butantã, a gente fazia na casa de cultura, então 
as escolas do Butantã que tinham feito a opção pelo projeto da inter, elas vinham 
e nos encontravam ali. E isso era semanal. Semanalmente, ali nós nos 
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encontrávamos. Ali eles traziam as propostas de trabalho, o que eles estavam 
construindo em relação aos seus planos, dentro do projeto, e foi assim até o final 
a forma de interlocução com esses professores. Não foi só assim, foi assim, mas 
também tinha uma outra rede que vinha ao encontro desse trabalho 
regionalizado. Os cursos nasciam do que a gente via nesses encontros 
regionalizados. Nós.... O projeto questionava. Primeiro o projeto trouxe como 
necessidade você conhecer a realidade e você conhecer com quem você está, 
que era um grande susto e as pessoas não estavam disponíveis para fazer isso 
de primeira. Era mais fácil você entender que os alunos chegaram, chegaram na 
mesma condição todos e que a gente não tem necessidade nenhuma de 
conhecer nada, pelo contrário, são eles que precisam estar aqui atentos ao que 
eu tenho a lhes dizer. O projeto já traz uma marca assim, de ruptura, quando o 
projeto diz assim: não é assim, o começo não se dá dessa forma. O começo tem 
que se dar assim: “Quem nós somos? Onde nós estamos? O que tem aqui?” E aí 
você tinha que olhar o que tem ali para você entender, é... de que relações com o 
conhecimento você precisaria estabelecer para tentar responder. São questões 
que nós nos colocávamos e a escola também se colocava. Existiam algumas 
questões geradoras, problematizadoras da realidade, também porque a base 
teórica também é o Paulo Freire,,dos temas geradores, a problematização desses 
temas geradores, não é? Então, você usava dessa base teórica, você ia de fato 
ao campo ver onde você estava. Você construía o que hoje as pessoas chamam 
de portfólio. A gente chamava de dossiê, então, a gente construía um dossiê da 
realidade junto com a escola, com os professores. E foi muito bom a história por 
fim, da escola piloto, porque na primeira naquela ansiedade de você fazer 
também muitas das coisas, nós fizemos no lugar do professor da escola. Nem 
sempre eles foram com a equipe ver a sua realidade, mas a gente tinha 
compromissos e tinha que responder aos compromissos, então os que vieram, 
vieram os que não vieram, não vieram e no lugar dos que não vieram, fomos nós 
que fizemos e deixamos lá e é muito diferente. Quando irradiou e que a gente não 
podia ser todos num único tempo, nós aprendemos também a dizer ao outro: “Eu 
não posso ir, é você que tem que ir. Você vai e vamos ver na sua volta o que você 
trouxe” e, aí, a gente ia se organizando e ajudando as pessoas a organizar essa 
documentação. Existiam categorias, então a gente não ia só ver o lugar, existia 
uma categoria assim: moradia, como são as moradias daqui, então tudo o que 
você podia recolher de moradia você recolhia, tinha que fazer parte desse dossiê, 
dessa memória do lugar que você estava construindo. Outros temas: tinha 
transporte, tinha lazer, tinha cultura, então, tudo o que você conseguia entender, 
captar dessa realidade, transformar em registro, você transformava em registro e 
você trazia isso para dentro. Foi muito forte o processo com a memória também 
das pessoas, porque você... as equipes acabavam usando a estratégia do 
depoimento, que era uma novidade, mas se a gente olhar hoje, também é 
novidade.  

Entrevistador: Continua sendo. 

Professor Osvaldo: Não é? Mas, pelo menos, era uma novidade mais autêntica, 
mais genuína. [risos] A história do depoimento revelou trajetórias de vida das 
pessoas e quando, em que momento da trajetória da vida das pessoas 
encontrava a trajetória da história do lugar e da história do país. Perus até hoje 
tem histórias daquela fábrica ali... 
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Entrevistador: De cimento. 

Professor Osvaldo: De cimento. Ali, nós conhecemos efetivamente o seu João 
Breno que foi um trabalhador da fábrica, que organizou os momentos de greve, 
de paralisação das atividades, da tentativa que se fez de transformar a fábrica 
numa cooperativa dos trabalhadores ali, de como isso e até onde isso resistiu e 
depois onde também não deu. Perdido lá, naquela mata, eu acredito que ainda 
esteja ali, existem trilhos de uma ligação que se fazia com uma estrada de ferro 
que tinha uma extensão maior, mas era uma coisa paralela que fazia a ligação da 
fábrica... e essa circulação maior e esses trilhos são absolutamente raros porque 
eles vinham da Inglaterra, e eram uma bitola absolutamente diferenciada já da 
época em que veio e já era raridade quando a gente estudava e já estava perdido 
lá no meio daquela mata. Então, assim, essas coisas foram se revelando... e 
quando elas compunham um todo dentro da escola, a gente começava a perceber 
que relações de conhecimento, com as quais a gente ia trabalhar. Então a malha 
ferroviária, aqui no Brasil, tem muito a ver com a Inglaterra, com os interesses. 
Então, não era sair da Inglaterra, não era sair, olhar para o trilho e achar que o 
trilho era só para trazer, despejar a mercadoria ou pegar e levar de volta, outra 
quebra no procedimento foi... os próprios alunos. Se nós nos surpreendemos 
fazendo os depoimentos, conhecendo as pessoas, não é? Os alunos também se 
surpreenderam muito, porque o passo que o professor, que a equipe dava, os 
professores davam, também era o passo que se esperava que os alunos dessem. 
Os alunos também foram muitas vezes para o trabalho de campo, ou foram 
entrevistar, foram ver o que a equipe e os professores fizeram, que a gente 
chamava de dossiê. Era um referencial inicial, para você sentar, para você ter um 
material, para você ter um acúmulo de discussão e de material produzido para 
você se orientar dentro da sua disciplina, dentro do seu trabalho, mas a gente já 
sabia e acho que os professores também foram aprendendo isso, não era tudo. E 
ele [o dossiê] ficava melhor quando os alunos também entravam na história, 
nesse papel de entrevistar, porque crescia, crescia tudo, crescia o material, 
cresciam as contradições e os alunos começaram a adquirir posturas de quem 
está em interlocução com outros e foram aprendendo também junto com os 
outros, quais os riscos que se tinha por estar na rua ou não. Nunca eles foram 
desacompanhados, sempre tinha lá um grupo de adultos, mas essas vivências 
foram permitidas aos alunos também. Os alunos participaram desses processos 
todos de ir, de ver, de buscar, muitas coisas eles faziam dentro da escola, 
também de medir, por exemplo, começaram a usar coisas do dia, coisas da vida 
que a escola não usava. Elas começaram não só a serem usadas, mas a entrar 
na escola. A escola abriu portas para isso e os professores foram estudando isso 
e foram se interessando em construir de forma que o aluno pudesse pegar, que o 
aluno pudesse sentir, e os professores foram descobrindo que eles também 
aprenderam sem pegar, sem cheirar, isso foi bem... para mim essa é uma das 
grandes marcas do processo. 

Entrevistador: É, mas que fique claro, todo esse movimento não aconteceu 

também sem resistência, não é? Porque professores, outros também não 
aceitavam isso.  

Professor Osvaldo: Sim, é. Só para fechar uma coisa que eu comecei a falar e 
não fechei. Tinha essa assessoria local que era isso que eu falei, que eu acho 
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que já ficou claro, mas os cursos nasciam do... os cursos que eram dados aos 
professores,  nasciam do que a gente estava ali... 

Entrevistador: Experienciando? 

Professor Osvaldo: Experienciando. Por exemplo, o livro didático tinha resposta 
para coisas que um professor nem sempre para e pensa: “Isso aqui está 
apropriado para esse desenvolvimento cognitivo que esse aluno apresenta hoje? 
Então, essa história de discutir desenvolvimento cognitivo era uma grande 
necessidade. É uma grande necessidade para você fazer indicação de 
programação. E na época, por exemplo, a rede toda ouviu a Marta Kohl. Mas por 
que a Marta Kohl veio falar de desenvolvimento cognitivo? A Marta Kohl veio falar 
porque a gente começou a constatar que o professor tinha que ter esse 
instrumento para fazer os cortes também da programação que ele ia indicar, do 
ponto de vista da própria maturidade cognitiva dos alunos que ele atendia e com 
quem ele estava e além da maturidade de tentar cada vez mais entender e 
descobrir como que era essa história da tal da zona proximal do conhecimento, 
que também foi uma coisa que a gente começou a descobrir naquela época. E a 
Marta Kohl também foi uma grande contribuição nesse sentido. Resistências nós 
tivemos, com certeza, eu vou te falar, para mim as resistências mais marcantes 
foram do grupo de diretores, pode ser, eu vou falar primeiro pode ser, mas depois 
eu vou desdizer isso. Primeiro eu vou falar assim para você, pode ser porque o 
meu contato era com os diretores, porque a gente tinha, para apresentar o 
projeto, que falar para o diretor e eles vinham todos juntos, mas não é porque eu 
não tive contato só com eles, eu tive contato direto com os professores. Mas, 
agora, separando, os diretores eram umas figuras que traziam uma grande 
intimidação às pessoas. Eles estavam por muitos e muitos anos acostumados a 
serem efetivamente os donos daquele lugar onde eles estavam. Eles faziam e 
aconteciam ali nas escolas, e, via de regra, eles eram todos absolutamente 
autoritários. [risos] Era uma luta aquilo, uma luta. Tinha umas desavisadas, 
entendeu, diretoras desavisadas, que por uma razão ou por outra alguma coisa 
tocou essas não tão intransigentes, não tão rígidas e essas aí que se 
interessaram em entender então e que se aproximaram da equipe, e que, por fim, 
abriram as escolas para isso, para acontecer. Lá dentro, teve resistência sim. A 
escola (lembra dos critérios que eu falei?) tinha que entrar na totalidade, ela tinha 
que ter todas as modalidades? Quando fez a irradiação, a gente viveu absurdos 
assim: uma escola entrou só com a quinta série, “só a quinta série participa do 
projeto, se der certo na quinta série no outro ano a gente põe a sexta, no outro... 
Se os professores quiserem acompanhar”. Entendeu? A gente viveu isso, porque 
naquele tempo a gente também tinha uma coisa assim: “ai, não vamos perder!” 
Eu acho que a gente não estava ganhando nada, hoje eu acho, mas, na época, a 
orientação era “não vamos perder, se a escola entrou com a quinta série, vamos 
trabalhar com a quinta série e depois a gente vê como muda.” Mudou? Não 
mudou. Quem entrou com quinta série de verdade não implantou o projeto, não 
fez o projeto, terminou assim. Quem entrou com a quinta série sobreviveu com a 
quinta série, não conseguiu, em vez de o sexto ano, é um sexto ano na 
interdisciplinaridade, não. No sexto ano, a vida voltava a ser como sempre foi e 
era a quinta série nova que estava chegando que começava outra vez. Então, a 
escola acabou ficando no mesmo lugar, mas, na época, a gente acreditou que 
poderia levar essa escola mesmo de uma forma fragmentada a desenvolver o 
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projeto no seu todo. Professor, tivemos as desistências que se apresentam como 
se apresentam hoje também, e, na época, era muito forte, viu, Miro, eu não sei... 
Hoje eu não sei muito posicionar isso, mas o que era muito forte era: quando o 
professor entra na sala de aula e fecha a porta, só ele sabe o que acontece lá, eu 
não sei posicionar isso hoje, qual a intencionalidade disso, mas lá naquela época 
da inter, isso era bem forte e a gente ouvia isso dos próprios professores: “ah, 
mas minha aula depois é outra coisa!” Ouvia isso também, muito mais, dos 
coordenadores pedagógicos, quando eles iam e relatavam que eles tinham 
dificuldade de acompanhar o que estava acontecendo com a área de História, por 
exemplo, ou com outra área, com a Geografia, com a Matemática. Eles diziam 
assim: “então, esse professor pode nos apresentar um discurso e quando ele está 
na sala na sala é outra coisa que se apresenta.” A resistência também se 
apresentou no embate que a gente estava cara a cara com eles e era 
semanalmente, então, ela se apresentou no embate, mas ela também se 
apresentou o tempo todo na transformação ou na permanência das estratégias 
que o professor usava, dos instrumentos que ele construía, das formas que ele 
via a avaliação e organizava os processos de organização. Então, você tinha, por 
exemplo, na História uma coisa que até respeitava a exigência, o ponto de 
partida, do projeto que era: qual é a questão geradora que a gente formulou, essa 
questão geradora está nascendo de dados da realidade que a gente foi buscar e 
por conta disso a gente está fazendo essa seleção aqui de conteúdos para tentar 
responder e tentar a construção, junto com os nossos alunos, e dar a resposta da 
História dentro do projeto. A gente, dentro da resistência, a gente viu, na 
permanência, quem até correspondia, isso aqui sai de uma realidade, mas eu só 
saí da realidade. Depois eu organizo naquela mesma periodicidade, primeiro 
História do Brasil Colônia, depois o Brasil Império... quando você via o todo do 
professor, aquela periodização era a mesma. Ele colocou lá outro começo. Ele 
introduziu alguns instrumentos além dos que já usava ou do que ele usava, mas a 
periodização era a mesma, assim como a gente também viu professores que, 
desde o começo, já tentaram quebrar alguns, fazer algumas fraturas nesse tipo de 
periodização que o livro didático sempre nos apresentou. Foi um trabalho muito 
grande também para vencer as resistências que é também a outra coisa que 
acompanha a história aí das escolas: “o aluno não pode deixar de ver isso porque 
o aluno vai fazer vestibular...” A gente estava começando com o aluno no ensino 
fundamental e a gente já estava amarrando as perspectivas com o vestibular... e 
as estatísticas todas mostravam que a grande maioria ficava perdida no caminho 
e todo mundo recorria... vamos mostrar os que ficaram perdidos para as pessoas 
saberem que o que elas dizem não é efetivamente o que acontece, que essas 
expectativas que elas criam, elas não se efetivam lá nas pontas, não é? Então, foi 
um trabalho grande, de mostrar essas coisas, eu lembro daquele livro também, 
organizado, se não me engano, pelo Paulo Freire “Cuidado escola”. 

Entrevistador: Ah, lembro desse livro... 

Professor Osvaldo: Que trazia muito disso, dessa máquina das pessoas, 

entrando naquele funil e quantos, por fim, conseguiam ter passado, porque os 
índices de evasão e de retenção eram absurdos, eram absolutamente absurdos o 
tempo todo. As crianças que conseguiam ficar ali, que tinham mais dificuldades, 
elas ficavam naquelas classes que a gente chamava de classes especiais, o que 
não ia para lugar nenhum também, só faziam com que as crianças ficassem ali 
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por mais tempo, mas efetivamente era uma dificuldade muito grande para elas e 
também para os professores que tinham que trabalhar com essas salas, porque 
não tinha nenhuma indicação. E as resistências foram essas, nos instrumentos, 
um instrumento que sempre se apresentou e continuou se apresentando. 
Também vimos muitas coisas que não existiam e que passaram a existir, como, 
por exemplo, a presença do livro didático era muito forte, ninguém foi contra ele, 
que era um instrumento também que se tinha.... Vamos parar e vamos ver essa 
coisa, lá. Na escola, você tinha ou mimeógrafo ou livro didático, era isso que 
tinha, mas aí a gente começou a perguntar assim: “Qual é a História? Qual é a 
Matemática?” E aí começaram a nascer publicações, começou a nascer, por 
exemplo, o caderno de visão de área, de visão de área na História, de visão de 
área na Geografia. Todas as disciplinas passaram a ter caderno de que a gente 
chamou de visão de área. Esses cadernos foram construídos pela necessidade 
que as... A partir das necessidades que os formadores viviam com os professores 
nas regiões, com as experiências de trazer os cursos que eram a rede de apoio, 
que aí vinham os professores das universidades, vieram muitas pessoas, de 
diferentes lugares contribuir com essa formação maior para os professores. 
Então, desses cursos, das necessidades que a gente vivenciou efetivamente com 
esses professores, as equipes que estavam nos NAEs, junto com a assessoria 
central de SME, escreveram esses cadernos um a um. Eles começaram a nascer 
assim, toda semana você também ia para essa assessoria centralizada. A equipe 
multi ia para essa assessoria centralizada, levava os ganhos, levava as 
dificuldades, e da discussão desses ganhos e dessas dificuldades é que começou 
a elaboração desses cadernos. Os cadernos tinham por finalidade dar 
continuidade ao processo de entendimento do projeto e do que era esperado da 
sua área dentro do projeto da interdisciplinaridade e tinham também a função de 
contribuir com a apropriação do professor do entendimento que ele fazia da área 
dele, da área dele dentro desse projeto, e também tinha a função de contribuir 
com o coordenador pedagógico que ia pensar assim: “Pô, o que eu preciso ver na 
programação desse professor de História? O que eu preciso ver na programação 
do professor de Matemática?” Porque não bastava mais só olhar o conteúdo, 
tinha que olhar também como respondia dentro das expectativas do próprio 
projeto, da temp... na História, por exemplo, da temporalidade que ela não é 
linear, dos fenômenos de... qual a duração dos fenômenos, se é longa se não é 
longa. Então, tudo isso eram conceitos... da simultaneidade, mas, principalmente, 
era quebrar a grande ideia ali. Não era só, mas a grande ideia era quebrar com 
essa leitura de tempo e de fato histórico embutida nas pessoas, embutida nos 
professores, através das práticas anteriores e também era... foi um momento que 
a gente começou a discutir muito e a viver muito a necessidade de entender o 
conceito da própria relatividade. É muito importante para você, não 
necessariamente, para mim. Você tem a sua possibilidade de falar sobre isso e 
também eu tenho a minha possibilidade de falar sobre isso, esse também foi um 
grande momento, uma grande mudança de concepção em relação às práticas 
anteriores do ensino da História, e foi um momento que também se fez o apelo, 
se fez um grande exercício de buscar documentação. Os processos de 
investigação, de trazer a documentação do próprio entendimento sobre a 
documentação não era só, não é? O documento oficial obrigatório, então tudo 
isso, todas essas possibilidades se discutiu, se tentou, se buscou. 
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Entrevistador: Ok. Temos uma administração Kassab que se encerra em 2012, 

foram oito anos de uma gestão com o Schneider à frente da Secretaria Municipal 
de Educação. O que te marcou nesses oito anos? A formação em serviço... Existe 
alguma semelhança ou só diferença em relação ao relatado até agora? 

Professor Osvaldo: Olha, Miro, não tem nenhuma relação, eu não consigo 

estabelecer nenhuma relação por conta de que... o professor está fora do 
processo, não é ele, ele não é chamado para o processo da formação, para o 
processo da discussão... Quem é chamado? O coordenador pedagógico é 
chamado, tem um programa, um programa oficial que foi construído por alguém e 
é um exemplo típico, alguém construiu e vem para ser feito. Então, esse 
programa foi feito e esse programa está nas escolas há oito anos, que a gestão 
está, não é Kassab oito anos, mas é uma gestão de oito anos, o programa chama 
Ler e escrever, o programa Ler e escrever [Prioridade na escola] partiu de uma 
premissa discutível, para não dizer de cara equivocada, que ninguém aprendia 
nada, que ninguém escrevia, que ninguém lia, nenhum aluno. Muitos alunos 
estavam absolutamente analfabetos. Foi só uma premissa e a premissa desse 
programa que se estabeleceu a partir disso e que tinha que fazer alguma coisa 
em relação a isso é uma grita também da sociedade, não é? Não era só uma grita 
da Prefeitura. Então, que tinha que fazer alguma coisa, que tomar uma posição e 
a posição da Secretaria era Ler e escrever, ler e escrever em português e ler e 
escrever em matemática, ponto. É português, é matemática, o que está depois 
disso, vem junto, é coadjuvante, não é prioritário. Então, toda a história girou na 
alfabetização stricto senso, o que é? Como fazer? Foi pedido a um professor de 
História que entendesse que ele também é um alfabetizador, mas ninguém é um 
alfabetizador... de uma gestão para outra, é complexo esse negócio de ensinar a 
ler, de ensinar a escrever, não é assim, não é só código, e acho, não posso falar 
acho, tenho a grande certeza de que o próprio programa entende que alfabetizar 
é dominar código de ler e de escrever, está desvinculado, você lê e escreve a 
partir de uma experiência, a partir de uma necessidade, a partir de muitas outras 
referências que dizem respeito à sua vida. Não é só olhar códigos e aí você se 
apropria disso no português e na matemática lá nas quatro operações, e aí você 
está pronto para o mundo daí para a frente. Não foi assim. Então, o coordenador 
foi chamado ao longo de oito anos (não sei te dizer)... Então, ao longo de oito 
anos, o coordenador foi chamado para falar que era dessa forma que eles [SME] 
entendiam, para ir organizando o seu trabalho, para sistematizar os resultados 
que eles esperavam e esses resultados eram sempre números escritos em 
tabelas: quantos alfabéticos, quantos alunos silábicos, quantos pré-silábicos, e 
este coordenador, quando os materiais que a gestão começou a produzir 
começaram a circular também pela escola, tinha cada vez mais a tarefa de levar o 
que ele ouvia nessa formação, de levar e apresentar os materiais que foram 
apresentados a ele nessa formação, ao seu grupo de professores. O professor, 
diretamente, não participou nem da elaboração e nem da vivência da 
apresentação desses materiais. Por exemplo, ele ouvia de um coordenador, que 
já era a quarta pessoa do processo, o que aquele coordenador quis contar para 
ele, alguém elaborou dentro de uma secretaria, um intermediário contou para 
esse coordenador, de um órgão intermediário contou para esse coordenador, 
esse coordenador tem que contar e apresentar para os seus professores, sem 
nenhum juízo de valor, nesse momento. Mas o coordenador vai lá diante de seus 
professores e vai falar o que ele conseguiu, o que ele entendeu, o que ele 
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apreendeu. Se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, se ele se sentir, só que 
muitos se sentem na obrigação de falar sobre isso, ficam preocupados “Depois 
que tipo de resultados eu vou apresentar? São os resultados que estão 
esperando, não são só resultados que estão esperando? A tabela foi preenchida, 
conforme as expectativas ou não?” As expectativas que também são do outro que 
nem é dele. Esse foi um problema que se constituiu ao longo dos oito anos e que 
está aí para a próxima gestão [Callegari], no meu entendimento, de tentar 
responder, encaminhar de outra forma, recuperar o quê? Recuperar o espaço da 
formação que existe dentro da escola que foi ganho da gestão [do governo] Luiza 
Erundina, que eu não tinha falado disso ainda, como outra marca deixada pela 
gestão da Luiza Erundina... que é o horário da formação. São onze horas 
semanais para a formação, e não deixou de existir esse horário, só que aos 
poucos o coordenador, aos poucos e intensivamente, sem parar, foi sendo 
subtraído desse tempo que era ele que tinha que organizar com os professores 
que ele tinha lá, e a partir do momento que, digamos, não consegue fazer isso, é 
ele que tem que gritar, é ele que tem que procurar, é ele que tem que buscar 
alguma possibilidade, não esse movimento na contramão. Ele traz o que tem que 
ser feito para um grupo de pessoas que fica ali esperando. Então, essa é, para 
mim, uma grande problemática instaurada hoje, em relação ao tempo em que 
esse espaço da formação foi criado dentro da escola. As pessoas ficaram ali 
esperando demandas, demandas prontas, generalizando, coisas a serem feitas, 
e, via de regra, o discurso é: “Na minha escola é assim, nós precisamos entregar, 
nós precisamos fazer”. E eu vou te contar... era uma escola, a escola ainda é, que 
apresentava algumas práticas, apesar dessa precariedade da formação, desse 
entendimento, desse conceito de formação. Era uma escola que os professores 
ainda se propunham a fazer coisas ali, que nasciam ali deles, daquele grupo, 
tinha uma quantidade significativa de professores que queriam fazer seu trabalho 
com EJA. “Eu trabalho à noite, então vou falar desse grupo de EJA dessa escola”. 
Esses professores ainda queriam, a pessoa que desenvolve o trabalho da 
coordenação também foi tirando esse tempo dos professores. Ela foi dizendo a 
essas pessoas “Melhor não fazer assim, melhor... não é? Melhor, não fazer 
assim... o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar e estudar as 
orientações curriculares que a gestão nos mandou hoje, temos que ver o caderno 
que a gestão nos pediu para apresentar amanhã”, e assim, esta coisa, eu vivo 
isso, de ver a escola... foi ficando cada vez mais num plano distanciado dos 
próprios professores, ao mesmo tempo, essa escola começou a acolher grandes 
dissabores com a indisciplina, uma escola que está muito convulsionada hoje, e 
no grupo da EJA aconteceu também um pouco de tudo com os professores. Teve 
professor que foi embora da unidade, porque tentou resistir. Mas o tempo todo a 
esse professor foi perguntado assim: “Então, o que você põe no lugar?” O 
professor não tinha... Também é uma outra agressão vivida. Você não precisa ter 
uma coisa para pôr no lugar, você tem que ter o direito de discordar inicialmente 
do que está posto, não, não é permitido. O cara que fica lá na coordenação fez 
isso, profissionalmente, entendeu? O tempo todo ele fez isso. Então, teve 
professor que cansou muito dessa resistência, até, isso que eu estou te falando, é 
de observação mesmo, mas de uma observação dentro da vivência, o professor 
que falou assim: “mas por que a gente tem que fazer isso? Eu não quero fazer 
isso, vamos fazer outra coisa. Não, não é assim. Vamos fazer outra coisa, você 
fala agora o que é para ser feito, mas nós não estamos fazendo, nós não fizemos, 
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por exemplo... não recepcionamos os alunos com os jantares temáticos, que é um 
processo de trabalho daquela escola, porque a gente está perdendo tempo da 
discussão dos resultados desses jantares temáticos e a gente tem que parar de 
discutir isso? A cada dia a gente tem menos tempo para discutir isso e a gente 
tem que ler esse caderno. Não tem que ler esse caderno, o jantar temático... 
nunca ninguém escreveu sobre ele, escreve agora e depois que você escrever 
talvez a gente leia o que você escreveu.” 

Então, muitos professores se desgastaram dessa coisa inútil e foram embora para 
outra unidade. A gente teve uma professora maravilhosa de educação artística 
que não era fazer a festa, o enfeite, ela tinha uma concepção de educação 
artística, tinha um referencial para o trabalho dela, foi embora, a escola nem sabe, 
nem se deu conta que perdeu essa professora. Foi embora para outra unidade. 
Os professores foram indo embora também para outros lugares e até para outras 
formas de trabalho, outros empregos, para outras redes. Teve gente desse grupo 
inicial que ficou só com particular, por exemplo, então, eu vivi isso, isso 
aconteceu, acontece efetivamente. Outra coisa que eu vivo é essa observação 
assim do professor que está chegando. Eu vejo menos, porque eu estou numa 
escola já de mais de quarenta anos. Essa escola é dos anos 60. O prédio, então, 
ela já é uma escola que está estabelecida ali, é uma escola que ficou por fim num 
lugar que não é mais um lugar distante de difícil acesso. Ela é centralizada, tem 
um grupo mais estável de professores. Essas condições fazem com que a gente 
veja com mais dificuldade os professores novos. Às vezes, a gente acha que nem 
tem mais professor novo, porque não é uma escola que está disponível para 
esses professores de primeira, mas, às vezes, eles chegam. Mas quando eles 
chegam, e a escola nem para ver isso, e entregam para eles assim “a sua grade 
de horário é essa, você tem essas salas para resolver”, entrega os diários de 
classe e... “vai em frente”. 

Entrevistador: Boa sorte! 

 Professor Osvaldo: Que tudo dê certo! Eles chegam, tenho visto, com vinte e 

cinco anos, por aí, as cri..., os jovens que estão lá no sétimo, no oitavo ano, de 
cara fazem desse professor um objeto de consumo, de desejo deles também. Aí é 
outra demanda que a escola nem pensa que tem que discutir com esse professor 
que está chegando e, geralmente, o professor sofre bastante nesse começo. 
Esses poucos, novos, que chegaram nessa escola, acabaram se evadindo 
também do sistema, porque aí ele não dá conta de ser o objeto do desejo, de ter 
alguma coisa a trabalhar efetivamente com aqueles alunos e resolver as questões 
do que é chamado de indisciplina, mas de indisciplina do aluno e nunca do 
sistema, ai eles vão embora, entendeu? É isso. 

Entrevistador: Ok. Para você, o que é uma educação para o século XXI? Nesse 

sentido, o que você considera como sendo uma formação em serviço ideal? 

Professor Osvaldo: Eu estou convencido que ela tem que respeitar quem são as 

pessoas, quem são as pessoas que estão nos lugares, quem são as pessoas que 
efetivamente constituem aquela escola, aquele coletivo, quem são eles, com 
quem eles estão, onde eles estão? Quais são os princípios que eu aprendi lá com 
o projeto da interdisciplinaridade? Eu continuo apostando neles de que, de 
alguma forma, se encontrem possibilidades de estar mais próximo, que a gestão 
esteja mais próxima das pessoas que estão efetivamente nas escolas. Apesar de 
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a rede ter crescido muito, apesar do número de alunos, apesar de tudo isso, 
alguma coisa tem que ser feita. A outra gestão progressista da cidade também 
tentou. Ela criou uma possibilidade que era chamada de GAAE, que as pessoas 
se articulavam e iam também às unidades. E já era uma rede também muito 
maior do que era, do que foi a gestão da Luiza Erundina. Mas essa gestão 
também tentou estar mais próxima das pessoas, das suas vontades, das suas 
necessidades, das suas dificuldades. Então, uma educação que passe pelo 
século XXI, tem que, no meu ponto de vista, considerar isso, quem são essas 
pessoas. Não é uma educação que vá funcionar. Se continuar insistindo nessa 
padronização, um único projeto para todo mundo, a interdisciplinaridade não era 
um projeto para todos, eram princípios, eram algumas possibilidades de 
metodologia que as pessoas aderiram e iam se fazendo, iam se constituindo 
disso, elas não tinham um recado para dar, então nenhum processo de educação 
no século XXI vai se efetivar. Ele vai se construir, ele vai deixar uma marca que a 
gente considere, uma marca boa se ele não considerar, quem são, com quem 
estamos, que ele não tenha recados massificados para todos. Ele não pode ter, 
na minha opinião, essa desconsideração e outra coisa que eu tenho, a cada dia, 
me surpreendido, como é difícil ouvir, de... na escola, acho que é uma questão 
muito séria a ser considerada, a ser reaprendida talvez. Ouvir é muito difícil para 
um professor. Você dizer assim para ele: “crie alguma condição para que você 
não tenha que falar, para que você possa estar observando o que os alunos estão 
fazendo, como eles estão interagindo, como eles trazem respostas para algumas 
questões que são postas no seu cotidiano.” Isso, desde os mais pequenos, com 
os maiores, então, acho que está até impossível, eu não trabalho, eu trabalho 
com educação de jovens e adultos, mas um grande... por muito tempo eu 
trabalhei com as crianças, então, eu vejo isso, de como é difícil para um professor 
também que trabalha com as crianças trazer alguma forma de só olhar para essas 
crianças e ver como elas estão fazendo, dele disponibilizar, por exemplo, uma 
situação e ficar vendo como as crianças saem dessa situação que ele 
disponibilizou. Ele entende, acho que muito, que o papel dele, o trabalho dele é 
falar e que o tempo tem que ser ocupado com essas coisas. Quando ele não está 
falando, está observando se o exercício está sendo feito, se a tarefa está sendo 
cumprida, se eventualmente o grupo que se organizou está fazendo o que ele, o 
que a comanda dele apresentou como sendo necessária. Mas nunca a comanda 
é posta de tal forma que o professor observe e que o professor recupere do que 
ele observou entradas para o que ele também precisa desenvolver, e isso vai num 
crescente. Então, não se escuta o que o aluno diz, não se considera isso, não se 
escuta também o que o professor diz, tem um grande... Uma grande parcela de 
coordenação que não escuta o que o professor diz, que também não escuta o que 
a direção... Ninguém escuta. Acho que a educação, que passa agora pelo século 
XXI, tem que reaprender essa possibilidade de efetivamente ouvir o outro, ouvir o 
outro que chegou. O que ele está dizendo mesmo? Como que ele está falando? E 
é claro, para mim é claro, se eu não escuto, eu não consigo nem detectar, por 
exemplo, o que esse cara traz que eu considero que é um preconceito. Não 
consigo nem detectar isso. Já parto assim de um princípio, ele é... São pessoas 
preconceituosas, são pessoas violentas. Onde isso se materializa? Onde... De 
que forma isso se apresenta? Se eu não tive essa escuta, se eu não tive esse 
olhar para o que de fato eles estão me apresentando, eles estão me trazendo. 
Com os pequenos, acho que isso já está bem difícil. Agora eu não sei, do que eu 
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escuto da generalização, porque eu não trabalho com essa faixa etária, eu acho 
que com os maiores está até impossível... é um total não ouvir, é um diálogo de 
surdos. 

Entrevistador: Finalmente, para você a dimensão utópica tem relevância para a 
nossa profissão? 

Professor Osvaldo: Tem. Eu acredito nela, nesse desejo inicial que você 
estabelece, nessa perspectiva inicial, nessa vontade de ser sentido, de fazer 
sentido, de descobrir, do olho brilhar, isso tudo é muito importante, alimenta, isso 
me alimenta muito e não abro mão dela, de poder ir construindo isso, de uma 
utopia que te alimente e que te traga a possibilidade de constituição da 
transformação e, sabe, com os adultos é muito legal também, é muito 
fundamental. Tem coisas que para você está no plano da banalização e que 
absolutamente eles não sabem, e que as pessoas desconsideram isso também. 
Olha! Esses dias estava lá, a gente caiu numa história de reprodução, as 
mulheres da minha sala, não é uma sala grande, mas é um universo de vinte e 
cinco, e nesse universo a maioria são mulheres. Muitas dessas vinte e cinco não 
tinham registrado que elas geraram as crianças no útero, elas trazem informações 
assim: “Mas onde acontece isso? Onde elas desenvolvem? Aquela barriga vai 
crescendo, mas onde fica?” Elas falavam que ficava nas trompas, elas falavam 
coisas... e muitas delas, elas não registravam isso. Então, esse é um tipo de 
informação que você parte do princípio que todo mundo sabe isso, não é 
verdade? Essa é só uma informação, muitas pessoas desconhecem, não é nem 
saber, é desconhecer informações, menos, nem acesso a isso. Existem pessoas 
que nem a isso tiveram acesso hoje. Então, essa coisa é muito importante, muito 
transformadora. Essa coisa é muito efetivamente utópica no sentido... a gente tem 
condições de fazer com que as pessoas se modifiquem, que as pessoas passem 
a ver de outro jeito e entendam, até porque foram se constituindo nesse processo. 
Não fui eu que trouxe isso: “Onde é mesmo que acontece?” Foi uma pergunta no 
caminho da aula, durante a aula, aí eu constatei, nossa! Quantas delas não 
sabiam isso, quantas delas não viram isso. Então, na educação de jovens e 
adultos, que é o que eu faço hoje, esse tipo de coisa, você vê o tempo todo, 
sabe? Mas elas não sabiam isso, eles não sabiam isso, eu tive a oportunidade de 
poder introduzir isso, de poder trazer o assunto. Isso falando do nível da vivência, 
na pele, na primeira camada da pele. Agora, pensa isso numa estrutura de 
conhecimento: quantos lugares eles nunca foram, o centro da cidade é um 
desconhecido para eles, e você tem isso tudo na mão. E você pode, de certa 
forma, se organizar com o grupo e oferecer essas vivências. Então, nesse 
sentido, essa utopia é aqui... me moveu lá no começo e é a que continua hoje, 
sabe, me fazendo ficar aqui. 

Entrevistador: Ok. Mais alguma coisa? 

Professor Osvaldo: Não. 

Entrevistador: Muito obrigado. 

Professor Osvaldo: Imagina, obrigado a você também. 
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Anexo 06- Transcrição da entrevista com a professora Magda 

 

Entrevistador: Bom-dia, professora Magda! Por favor, gostaria que você me 

respondesse algumas questões para a minha pesquisa, para a tese que eu 
pretendo desenvolver para o meu doutorado. Primeira pergunta: professora, por 
favor, conte-me um pouco sobre a sua escolarização. Fale-me dos primeiros 
anos, na escola, até a formação universitária e a consequente escolha 
profissional. 

Professora Magda: Em primeiro lugar, bom-dia! É um prazer estar sendo 

entrevistada por uma pessoa tão interessante. A minha história não tem muita 
coisa de diferente, mas é minha, não é? Então, vamos fazer uma retrospectiva. 
Eu estudei, comecei muito cedo, minha mãe até... minha mãe já entendia a 
importância do estudo pré-escolar. Eu fiz um estudo em uma escolinha particular, 
mas uma coisa que eu lembro muito bem é de uma professora, o nome dela era 
Elza, e, apesar de ser extremamente tradicional, na pré-escola, ela fazia teatro e 
isso foi muito interessante, eu me lembro das pecinhas, eu tinha o quê? Cinco ou 
seis anos. E me lembro das pecinhas todas ligadas à religião católica, porque 
tinha uma parceria com a igreja, cedida pela igreja o espaço da escola. Mas 
aquilo marcou a minha vida, porque eu me lembro que eu sempre fui muito 
desenvolta para falar e aquilo me encantava com cinco anos. Depois eu fui para 
uma escola particular de primeira a quarta série, mas a minha família é uma 
família de classe média baixa e uma escolinha dessas, pequenas escolas de 
bairro, com poucas crianças, também investiam pouco na questão da arte, eu me 
lembro bastante disso, mas era tradicional. 

Entrevistador: Na cidade de São Paulo? 

Professora Magda: São Paulo, aqui mesmo na zona norte. Aqui na avenida 
Guapira. Eu me lembro bem de todos os espaços. Só que aí a classe média baixa 
não consegue manter o filho na escola particular por muito tempo e eu fui para a 
escola pública, com a minha mãe chorando, com uma concepção equivocada 
para a época, mas fui para a escola pública, para uma escola municipal chamada 
EMEF Franklin Augusto de Moura Campos, que fica aqui também na zona norte. 
Inclusive eu, já agora professora, conheço bem as pessoas de lá, e me encantei 
pela escola, foi muito interessante. Fiz a quinta série lá, porque tinham 
professores... alguns deles muito reacionários, mas dois... e por aí você vai ver o 
porquê da minha opção universitária. Uma professora muito interessante, 
chamada Rosali, trabalhava com teatro... e aí aquela coisa voltou lá para trás, 
para a pré-escola. Então, a gente fez várias peças de teatro para falar de 
ocupação do solo brasileiro, para falar de colonização, para falar de... Era a quinta 
série, então foi muito interessante. Após isso, eu fui estudar numa escola estadual 
por proximidade da minha casa, não porque eu não tenha gostado da escola 
municipal. Era uma escola estadual e ali eu fiz o ensino fundamental II inteiro. Um 
fato interessante: eu ia para o ensino médio. As escolas estaduais têm o ensino 
médio. Eu fui para o ensino médio e erraram o meu nome. Olha que interessante: 
erraram o meu nome, eu ia para o ensino médio normal, tradicional, e me 
colocaram no magistério por um erro de digitação da secretaria. Fiquei indignada! 
Meus amigos todos no primeiro ano B e eu no primeiro ano D, que era o 
magistério, era o antigo magistério. Fui reclamar. Primeiro dia: “Não quero! Não 
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quero! Não quero!” O diretor, que era um japonês, lembro dele ainda, disse: “Bem, 
professora Magda, calma, Fica lá só hoje para você não atrapalhar o andamento 
do primeiro dia e, depois, amanhã você já volta para sua sala. Foi um erro.” Aí 
fiquei mais calminha. Meus amigos todos em um outro espaço e eu lá com aquele 
monte de mulher, só tinha menina. Muito a contragosto eu fui. Primeira aula: 
psicologia da educação. Bárbara a aula... uma professora fantástica. Aquilo 
começou a me cutucar. Segunda aula: História da educação. Ali eu decidi ser 
professora, com aquela aula, com aquelas duas aulas que eu não queria ter. Ali 
eu decidi que eu ia ser professora. Parece uma coisa meio espontaneísta, mas eu 
não sei te explicar de uma forma coerente, de uma forma racional. Eu não sei te 
explicar o que aconteceu comigo, ali, naquele momento. Eu sei que eu saí dali e 
fui falar com o diretor, que não precisava me tirar mais, porque eu seria 
professora. Meus amigos não acreditavam: “Imagina! Como?” E daí eu fiz o antigo 
magistério que dava habilitação para trabalhar de primeira a quarta série e no 
quarto ano magistério, no ensino de educação infantil. Completei todo esse 
processo sempre... muito... Sempre fui muito crítica, então, fazia um contraponto 
naquela coisa da cópia. Naquela época era mimeógrafo, tantas e tantas 
atividades no mimeógrafo, sempre fui muito... Eu acho que crítica mesmo. Eu não 
aceitava que as crianças tivessem aquela coisa muito pronta, muito acabada, 
gostaria que eles tivessem, trabalhassem muito com isso. Daí eu pensei: “Tenho 
que ser historiadora, tenho que buscar alguma coisa que mexa com a cabeça das 
crianças!” Foi quando eu fui trabalhar. Nesse meio tempo eu prestei o concurso 
para a Prefeitura de São Paulo. Em 1988, eu terminei o magistério. Eu já era 
habilitada para trabalhar de primeira a quarta série, no ensino fundamental I da 
Prefeitura, em 90. Eu fiz o concurso, prestei o concurso e passei. Passei muito 
bem. Eu era o número 50. Depois de algum tempo fui procurar a faculdade de 
História. Cursei numa escola, numa faculdade particular, não porque eu não 
tivesse condições de ir... porque eu não tinha dinheiro para pagar, para ir para a 
USP, para pagar condução, não tinha condição, então, eu escolhi um lugar aqui 
próximo da minha região. Trabalhei, me formei na UNI Santana. 

Entrevistador: Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que era muito 

crítica. Você acha que essa sua criticidade vem dessa sua escolarização lá de 
primeira a quarta ou de quinta a oitava, onde você é apresentada ao teatro e aí 
você tem essas peças com... que você falou com essa preocupação com a 
ocupação da terra. Você acha que tem alguma relação com isso? 

Professora Magda: Eu acredito que sim, não totalmente. Acho que não é o único 
fator, não é a única questão estruturante dessa personalidade, porque tem a 
questão pessoal, de uma forma de ser, familiar. Minha mãe é professora também, 
nunca lecionou, mas é formada. Por conta daquela coisa da mãe, da mulher ela 
não atuou, mas sempre foi uma pessoa letrada, uma pessoa que nos levava 
livros, para mim, para minha irmã, no caso específico da família. E a gente 
sempre teve muito diálogo dentro de casa, os conflitos. Tudo isso, acho que 
somado a essas experiências extracurriculares, no sentido formal, do livro 
didático, da cópia, porque era muita cópia naquela época, uma coisa de 
reproduzir mesmo; e a gente está falando num período de formação dentro da 
ditadura militar. Eu nasci em 1966, então, quando eu tinha sete anos, eu estava 
ali, no auge da ditadura. Então era uma coisa assim, eu me lembro dos álbuns de 
figurinha. Nisso a minha mãe tinha um pouco de complicação... Do exército, da 



267 
 

marinha, da aeronáutica, de todo aquele... educação moral e cívica... Mas ao 
mesmo tempo, quando ela estimulava isso, ela também estimulava, dava muita 
referência a essas propostas que a escola fazia, então, ela participava muito, 
ajudava a fazer a roupa, o cenário. Então essa coisa dual, ao mesmo tempo que a 
minha mãe não tinha uma visão muito politizada da coisa, era uma pessoa meio 
tradicional, ela dava um espaço para outras, outras potencialidades que eu acho 
que aí é que construiu um pouco... foi construindo um pouco esse perfil. E aí você 
me perguntou no final sobre? 

Entrevistador: A consequente escolha profissional que você já falou, História. 

Professora Magda: Eu escolhi História por conta de algumas referências, e, no 
ensino médio, no magistério, a gente tinha história também, e ali, sim, eu me 
lembro perfeitamente da professora Jovina, ela sim, politizada, militante do PT, na 
época. E eu me identifiquei muito com ela, me aproximei dela por questões 
educacionais até para conhecer melhor a área e tudo, mas também por questões 
políticas, inclusive eu fui com ela na primeira greve do Estado, que era... 

Entrevistador: O Maluf, a famosa frase dele: “Professora faz greve...” 

Professora Magda: “... porque é mal casada...” Estava lá, naquela greve, com 16 

para 17 anos, uma doideira aquela coisa. Minha mãe nem sabia que eu estava lá, 
mas isso me atraía muito. E qual área que poderia me... onde eu poderia beber 
para sanar essa vontade? Era na área da História. Filosofia ou História. Mas eu 
gostava muito, e ela era uma referência muito grande, e por aí eu fui e acabei 
fazendo História.  

Entrevistador: Aí você comentou que prestou concurso público na rede 

municipal, foi muito bem classificada e ingressou em 1990. 

Professora Magda: Isso! Eu prestei o concurso em 1990 e ingressei em 91. 

Entrevistador: Noventa e um. Então, como você se sentia no início da carreira? 
Quais eram as suas expectativas? O que te atraía na profissão? E o que você não 
gostava? E, agora, quase 20 anos depois, como você se sente em relação a sua 
profissão? O que te desgasta? O que ainda te anima? 

Professora Magda: Então, eu ingressei na gestão da Luiza Erundina, em 1991. 
Recém-formada, ainda não estava cursando a faculdade de História, mas como 
eu ia pleitear um cargo de ensino fundamental I, não havia necessidade na época 
de você ter pedagogia, nem nada. Então, eu fui prestar o concurso para o ensino 
fundamental I, de primeira a quarta e ensino de educação infantil. Quando eu 
passei, descobri que eu tinha sido aprovada, apesar de uma classificação 
interessante. Eram uns três mil candidatos aprovados. A minha classificação era 
boa, era 50, 51. Eu não tinha título nenhum, então caiu um pouco, mas foi pouco. 
Fui lá para o cento e pouco. Mesmo assim, eu moro aqui na zona norte, no 
espaço aqui da região não havia vaga. Esse concurso foi um concurso assim: 
após longos anos de total... de inexistência de concurso público, Jânio Quadros, 
não sei mais quem era antes, Mário Covas, que era até biônico, se eu não me 
engano, não era eleito. Eles não tinham feito nenhum concurso público, então, é 
uma quantidade muito grande de gente pleiteando os cargos e as aposentadorias. 
Ainda não tinham acontecido, então as vagas eram, todas elas, a maioria delas, 
em locais de difícil acesso, nas periferias. Só que isso, para mim, eu não tinha 
noção, eu era uma menina ainda, eu tinha 21 anos... Tinha trabalhado em 
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algumas coisinhas só para me manter, mas assim, profissionalmente falando, eu 
não tinha experiência nenhuma. Para mim, aqui ou na Brasilândia ou na zona Sul, 
o que importava era a distância. Então, eu procurei um espaço e ingressei na 
Brasilândia, na escola chamada Teotônio Vilela. O nome já é interessante. Depois 
que eu fui me tocar do nome. Mas era um local muito afastado, numa periferia 
muito pobre, e a gente escolhe sem saber. Você escolhe pelo nome lá, não tem a 
mínima noção. Depois eu fui conhecer. Conheci uma pessoa na atribuição lá, na 
escolha, escolhemos juntas, nos afinamos, escolhemos juntas e fomos conhecer. 
Tinha acabado de tirar carta e a gente acabou indo conhecer a escola. 
Interessante que [ri] você vai chegando mais para perto da periferia, aquela 
característica da periferia já vai se apontando, e, na época, os barracos todos de 
madeira, e aquilo... para a minha colega ia angustiando, para mim ia criando uma 
expectativa e eu nunca tive... medo e nem medo do novo. O desafio para mim é 
uma coisa... hoje eu lido, eu sei interpretar isso: na época eu não sabia muito bem 
não. Mas aquilo me atraía, era interessante. Fui conhecer a escola e assumi. 
Muito pobre, o bairro muito pobre, muito carente, muito... carente de tudo, de 
todos os serviços básicos, de tudo, tudo. A escola ficava numa baixada. Quando 
chovia, enchia tudo. E qual era a minha expectativa? Conhecer onde eu estava, 
colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido para ver se realmente dava certo 
lá. Por que o que você aprende no magistério ou na faculdade – técnicas, formas 
–quando você depara com a realidade, grande parte daquilo que você aprendeu 
cai por terra. Aí o que você precisa fazer? Ressignificar tudo o que você conhece 
e aprender in locus. Eu aprendi a ser professora lá, naquele espaço. Eu aprendi a 
ser professora, onde a gente não tinha condições básicas, muito poucas, mas a 
gente tinha uma coisa ali que era o humano: as crianças, os colegas, a 
comunidade, aquilo me atraiu. Conclusão: eu não entrei em remoção no ano 
seguinte. Todo mundo que ia para lá, que não era da região... era muito difícil 
você ter professores da região, hoje já não está muito assim, mas, na época, o 
pessoal que morava ali, não chegava nem a concluir o ensino médio. Portanto, 
você não tinha professores da região, muito menos faculdade em 1988, 90. Muito 
difícil aquele pessoal dali conseguir concluir o ensino médio para ter uma 
profissão de professor, mesmo o magistério. Então, conclusão: você só tinha 
gente que vinha de fora. Ali era uma passagem. As pessoas escolhiam e, em um 
ano, iam embora. E eu não saí. Eu fiquei oito anos sem me remover. Aquilo me 
atraía demais. As vivências, a peculiaridade daquele local tão pobre e ao mesmo 
tempo tão rico! Ali, eu aprendi a ser professora. O que eu esperava? Eu fui 
aprendendo junto com eles, dando cabeçada, errando muito, às vezes, até 
transformando-os em cobaias, porque você erra, você percebe o erro. Se você faz 
uma análise crítica da sua prática, você percebe onde erra. Só que eu era nova, 
então algumas coisas iam passando e, com o tempo, com a formação continuada, 
isso vai dando uma experiência um pouco maior. 

Entrevistador: Então essa análise crítica, você percebia na formação 
continuada? 

Professora Magda: Em alguns momentos sim. Aí a gente vai entrar numa nova, 
num novo item que eu acho que é, vou poder explicar para você como que eu 
acho que isso me ajudou, aí você está me perguntando dos dias de hoje, não é?  

Entrevistador: Agora, como educadora na rede pública, rede municipal de 

ensino, quais são suas lembranças da administração Erundina com Paulo Freire e 
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Mario Sergio Cortella à frente da Secretaria Municipal de Educação no que diz 
respeito à formação em serviço? O que mudou 20 anos depois? Então, você 
entrou com algumas expectativas que aparentemente conseguiu colocar em 
prática. Você conseguiu realizar algumas coisas, pelo que você está me falando. 
E hoje, 20 anos depois, o que mudou? O que te anima? O que te desanima? 

Professora Magda: Uma coisa que me desanimava lá atrás e que eu acho que 
não mudou, ainda continua assim, é que a educação, como instituição, valoriza 
muito pouco... eu, o aluno como um ser, ela meio é que massifica. Isso desde 
aquela época que eu sentia. Para ter uma educação de qualidade, você precisa 
conhecer o indivíduo, as individualidades da tua sala. Vamos colocar, pegar um 
exemplo, a sua sala de aula... Não dá para você dizer: “Aqui todo mundo é 
favelado, então, aqui todo mundo precisa de “x” coisa, precisa de “y” coisa. E “w” 
coisa não é necessário porque aqui eles não vão nunca conseguir atingir isso. 
Isso me angustiava, desde aquela época, os rótulos... acho que eu achei a 
palavra certa, os rótulos, nada de uma administração específica, mas de uma 
concepção de educação que é meio que passada de pai para filho, de geração 
para geração de educadores: “Aqui não vou conseguir tal coisa...” Isso me 
angustiava lá, porque eu entendia que eles tinham capacidade para ir além dos 
tais programas e, às vezes, por um preconceito mesmo, isso eu estou dizendo 
porque eu fiquei oito anos lá... 

Entrevistador: Preconceito por parte do professor? 

Professora Magda: Também, também, mas gerado por uma estrutura, ou por 
uma falta de estrutura, quando o professor fica naquela mesmice: “Ah, mas aqui 
eles vão ser todos empregados domésticos. Aqui eles não vão passar de coletor 
de lixo, então, para que levar filosofia, por exemplo. Não vai alcançar.” E isso me 
angustiava. Você está perguntando aqui uma coisa que me angustiava desde 
aquela época, que eu dizia “Caramba! Como é que a gente vai mudar a 
sociedade, como é que a gente vai mudar se não der uma oportunidade para que 
todos possam até pensar de uma forma diferente e também transformar seu 
espaço?” Então eu via um comodismo muito grande, desde aquele que atendia na 
merenda, põe... joga de qualquer jeito o prato: “Ah, para quê? Estão 
acostumados, eles vivem com os ratos... para que fazer tal coisa?” Isso me 
angustiava. Agora, uma coisa que eu sentia lá, quando o professor era engajado, 
era comprometido, isso nem sempre acontecia, mas aconteceu várias vezes, de 
eu encontrar colega, companheiros que arregaçavam a manga e não se 
preocupavam com “Ah, quando que eu vou embora daqui?” Os projetos 
aconteciam, então, era uma coisa que... era uma dinâmica que muitas vezes dava 
certo por conta dos atores que estavam envolvidos. Quando não dava, é porque, 
às vezes, a gente ficava sozinho, um ou dois não davam conta. Quando chegava 
um grupo mais articulado que não estava muito... às vezes, ia embora no outro 
ano, mas enquanto estava ali, olhava a comunidade, olhava a população daquele 
espaço com um olhar mais ampliado, sem essa coisa “Eu sou o professor, eles 
são os alunos...” Aí dava certo. 

Entrevistador: O que você acha que movia esses professores... o que os 
aproximava? Como era essa liga, o que você imagina que seja isso? Então, esses 
professores quase que com o mesmo tipo de motivação.  
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Professora Magda: Acho que são questões ideológicas. Acho que são questões 

de visão de mundo. Eu acredito que sim, não posso te garantir, mas acho que é a 
visão de mundo, o olhar o outro, de uma forma mais... Menos arrogante, porque, 
hoje em dia, isso está diminuindo um pouco, mas nessa época, esse conceito lá 
da ditadura, esse conceito anterior de que o professor é o dono do saber e a 
comunidade tem que ouvir, isso ainda era muito arraigado. Então, quando a 
pessoa chegava com essa visão “Eu sei tudo e eles não sabem nada”, para mim, 
no meu caso, me afastava dessas pessoas e aí eu não conseguia os parceiros. 
Quando chegava alguém que falava: “Não, eles têm conhecimento, apesar de 
toda essa dificuldade, de toda essa pobreza. Tem muita cultura, tem muito 
conhecimento aqui”, me aproximava e aí a gente conseguia fazer algumas coisas, 
independentemente da gestão. Porém, essa gestão da qual eu estou te falando, 
que eu passei lá, é a primeira gestão, dava maiores expectativas. Como é que eu 
enxergo agora 20 anos depois, exatamente 21 anos depois? Eu vou completar 
agora em janeiro 21 anos de profissão na rede municipal e depois eu prestei 
concurso para História, muito tempo depois. Hoje eu tenho dois cargos, um de 
História e um de Fundamental I. Estou com a EJA, mais para frente a gente fala 
isso. O que eu entendo hoje, o que mudou? Eu acho que a informação hoje... 
naquela época, você não tinha internet, tinha televisão, mas a educação pública 
não era pauta dos programas das situações de discussão, onde as pessoas 
tinham acesso. Estou dizendo isso no sentido das comunidades... os direitos 
constitucionais, legais, não eram tão veiculados. Então, naquela época, as 
pessoas não defendiam os seus direitos como hoje. Hoje, o que acontece que eu 
entendo pela educação? A comunidade, a população, ela já tem um pouco mais 
de acesso a essa informação. Isso já transforma a relação, apesar de algumas 
vezes estar deturpada, porque não há um diálogo de conscientização, de 
participação cidadã, de ocupar os espaços públicos. A escola é um espaço 
público de todos. Ela deveria estar ocupada, e essa é minha crítica, ela ainda não 
chegou nisso. Os conselhos de escola, que sempre existiram, ainda são pró 
forma, ainda têm um ranço da liderança do educador, apesar dos pares, apesar 
do pai, da mãe, tem uma quantidade maior de gente dentro do conselho, o poder 
ainda está na mão da instituição e muitas vezes do diretor do conselho, do 
presidente do conselho que é eleito. Isso é uma crítica que eu faço, que não... se 
transformou muito pouco ao longo desses 20 anos. Nós tivemos, na gestão 
Erundina [governo], um avanço, depois um baita retrocesso Pita/Maluf, é isso? 
Estou certa? 

Entrevistador: Maluf/Pita. 

Professora Magda: Maluf/Pita, depois nós tivemos um pequeno avanço, mas 
numa outra ótica, gestão Marta e, agora, então a coisa degringolou para pior do 
que era antes da gestão Erundina [governo]. Isso é um problema que eu vejo. O 
que me anima? Os meninos, os alunos, são eles que me animam. Eu digo que 
sala de professor é a antessala do inferno. [risos] Eu pouco frequento sala de 
professor em intervalo, vou te dizer por que: porque eu acho que eu me 
desanimaria muito a voltar a trabalhar logo que eu saísse da sala dos 
professores, porque é uma reclamação... e muitas com fundamento, mas que 
param na reclamação. Colocar a coisa em prática é que vai dar mudança, 
transformação. Então, eu procuro não me contaminar. Não estou dizendo isso, 
não estou achando a palavra, eu não estou personificando nas pessoas, nos 
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meus colegas, porque eu sei que cada um tem uma vida, uma história, estou 
dizendo que como classe, como grupo social, nós teríamos muito a contribuir para 
a transformação do status quo se a gente tivesse um olhar um pouco diferente, 
isso eu acho também que avançou muito pouco. Existem pessoas fazendo coisas 
bárbaras, mas elas estão pulverizadas nos espaços e muito individualmente, 
batalhando a coisa muito pelo seu... É aquela coisa da visão de mundo. Poucos 
projetos reais de gestão, ou de Estado, ou de governo possibilitam essa tomada 
de consciência do professor, de que ele é um formador de opinião, de que ele 
poderia transformar muito. Tem gente que diz que não, que eu sou utópica, que a 
escola não vai transformar nada... Eu ainda acho que transforma, eu ainda 
acredito, 21 anos depois de começar, eu ainda acredito na educação como um 
espaço de transformação, mas não no formato que ela está hoje. Aí as pessoas 
podem dizer: “Ai é o governo, é o governo.” Concordo, tem que ter política 
pública, mas não pode ser só o governo, se você esperar só o governo te 
oferecer... Tudo pronto... Isso não está linkado a um partido político, a uma visão 
de política pública. Eu acredito na transformação in locus que... Que isso exploda 
de dentro para fora. Ainda nós temos dificuldade nisso, então temos uma coisa 
meio, que eu vou dizer para não ser injusta com os meus colegas, não quero ser 
injusta, mas isso me incomoda, uma coisa ainda muito... Não é carreirista... Não 
estou achando a palavra... É como a gente fala quando é ligado a um grupo, 
assim que eu achar a palavra eu te digo, mas eu acho que ainda falta um pouco 
de solidariedade, um pouco de olhar para o espaço onde você vive. Quantas e 
quantas vezes eu escutei assim: “eles não querem nada com nada...” Aí eu falo: 
“Gente, mas eu acabei de fazer grafite nos muros, eles vieram em bando”, “Ah! 
Mas porque você está aqui há 20 anos! Não, mas nem sempre estive aqui. Gente, 
eles fizeram tal coisa, olha aqui quando a gente propõe alguma coisa... Mas aí 
precisa ter o diálogo e aí é onde eu acho que é... o que me desgasta, o que me 
desanima é isso. É que fica uma coisa muito classista e acaba se tornando um 
embate tão forte que o professor se torna inimigo do aluno, o aluno se torna 
inimigo do professor, o professor se torna inimigo do pai e da mãe, porque 
potencializa todos os problemas na família, quando eu não acho que é, tem um 
monte de situações que interferem, sim, no cotidiano da escola, mas não é só 
isso. Família desestruturada, sinônimo de escola fracassada. Não concordo! 
Concordo que a escola precisa repensar, precisa repensar como lidar com essa 
nova família, como lidar com essa nova sociedade, incorporá-la e não afastá-la. E 
isso me angustia, a gente afasta, a escola afasta, e a escola também reproduz 
certas práticas sociais deprimentes, o preconceito, velado, mas reproduz. E o que 
me faz ainda ter vontade de fazer as coisas são eles, os alunos, são os alunos e 
ponto. 

Entrevistador: Quais são as suas lembranças da administração Erundina com 
Paulo Freire, num primeiro momento e, num segundo momento, Mario Sérgio 
Cortella à frente da Secretaria Municipal de Educação, no que diz respeito à 
formação em serviço? 

Professora Magda: Então, eu ingressei em 90. Já tinha dois anos de gestão da 
Luiza Erundina. Ela ingressou em 1988. Ainda era Paulo Freire quando eu 
ingressei e duas coisas me chamaram muito a atenção. Nós tínhamos, logo no 
primeiro ano em que eu ingressei, eu me inscrevi, eu sempre quis muito aprender, 
porque você é inexperiente, você tem que buscar referências, além das 
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referências teóricas, das leituras que você fez, das conversas que você teve, do 
próprio estudo para o concurso que já é uma referência, ali você vê qual é o 
critério, qual é o pensamento daquele grupo que vai gerir a Prefeitura, mas você 
precisa aprender a lidar com a prática e, logo no primeiro ano, eu me lembro bem, 
chamava a intervenção, não era um curso, era uma formação, mas muito prática, 
chamava visão de área, curso de visão de área. Como eu era fundamental I, na 
época, na Prefeitura eu ainda não era professora de História, eu me engajei 
dentro daquilo que me chamava mais a atenção e eu fui para a área de História. 
Ali você tinha professores de fundamental I, professores de História, para 
trabalhar as concepções, os conteúdos, as teorias, a partir do diálogo. Então, 
quem vinha dar a formação não vinha com nada pronto, tinha um roteiro, óbvio 
que ninguém vai dar uma formação de maneira espontânea ou baseada no 
espontaneísmo, percebia isso, mas havia muito diálogo e eles discutiam casos. 
Então, a partir das experiências dos professores, traumáticas ou positivas, 
naquela área, naquele conteúdo, vinham as referências, então, o lidar com o 
conhecimento, o lidar com a formação do professor partia das experiências locais.  

Entrevistador: Do concreto? 

Professora Magda: Do concreto. Então podia ser o maior absurdo, ninguém 
prejulgava, pelo menos no grupo onde eu estava. Então, eu não posso também 
dizer que sempre foi assim, mas eu participei de muitos cursos. Depois, eu vou te 
dizer um outro que foi fantástico. Nesse curso, nesse grupo foram seis meses de 
grupo, de trabalho de intervenção. Nós levávamos as demandas ligadas à História 
fundamental I. Como eu via a História dentro do fundamental I, e tinha que... 
porque os professores que iam formar, que iam dar o curso, eram acadêmicos 
formados nas diferentes áreas do conhecimento. Fui para História porque era 
meu mote e as demandas eram “Como lidar com o indivíduo? Como que vocês 
discutem a identidade? De que forma vocês lidam com a diversidade?” Aí vinha 
estudo de casos, a partir daí eles iam, provavelmente, para suas reuniões locais e 
construíam o próximo encontro. Isso era bacana, porque o professor dialogava 
muito com o texto, ele se enxergava no texto, se enxergava no teórico, lógico que 
eles não iam trazer um teórico só para contemplar aquilo, mas eles iam trazer um 
teórico que discutisse aquela questão, dentro das premissas, da estrutura da 
Secretaria Municipal de Educação, na gestão Paulo Freire, e aí não tem muito o 
que dizer, Pedagogia do oprimido, Pedagogia da indignação e isso para mim foi o 
palco que eu queria. Lembra lá da minha experiência teatral? Esse foi o palco e o 
contato com os textos do Paulo Freire, o contato com os textos da Marilena Chauí 
e de todo esse movimento. Criou uma referência muito sólida para mim, mas 
muito sólida. Então a periferia, onde eu estava, Brasilândia, Jardim Carumbé, 
Jardim Damasceno e Jardim Elisa Maria... Ai! Me emociono quando eu falo deles! 
Não queria ter saído, por questões particulares, mas... aliado a essa formação 
ligada à referência de mundo que você tem, à referência de mundo que você 
precisa construir, ainda que estejamos sempre em processo, me deu uma base 
muito forte para lidar com essa.  coisa contraditória que é a educação. Outra coisa 
que me lembro muito bem da gestão [governo] da Erundina foi a discussão 
política. Profissional, de carreira, que nós discutimos, construímos o Estatuto do 
Magistério, nessa época, os fóruns, as plenárias, então... Olha como a referência 
era diferente. A plenária começava na escola, as discussões eram feitas na 
escola, da escola ia para um polo um pouquinho maior na região, as discussões 
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eram feitas ali, os debates, as propostas. Dali você ia para uma região e da região 
ia para o município, onde nós construímos o estatuto. Então, me sinto muito 
orgulhosa de ter participado da construção desse Estatuto do Magistério, que 
muitas vezes, hoje, é tratorado por algumas administrações aí. Está defasado em 
algumas coisas já, precisaria ter uma nova, um novo olhar para esse estatuto, 
mas com essas gestões atuais, essas duas últimas gestões, é impossível. E aí 
você me pergunta da... se fala mais uma analogia como a de hoje nessa questão 
que você me perguntou? 

Entrevistador: Não, não.  

Professora Magda: Eu esqueci de alguma coisa? 

Entrevistador: Você está satisfeita? 

Professora Magda: Eu estou. Então, em relação à Erundina, o que... Ah! É muito 
material, viu? 

Entrevistador: Muito material? 

Professora Magda: Muito material, assim nada muito... engraçado que eu me 

lembro, nada muito... de grandes editoras. Eu me lembro de chegar material 
datilografado. Não tinha impressora naquela época ainda, então quem construía 
esse material? Os núcleos de formação da secretaria municipal que, na época, 
eram NAEs, Núcleo de Ação Educativa. O meu era o NAE 3, então, você percebe 
e eu percebo hoje. Eu consigo enxergar melhor hoje porque eu já tenho 
parâmetros de comparação. Eu consigo enxergar que eles iam com todo esse 
material dos cursos, da formação e construíam um material da gestão. Lógico que 
não desconsideravam os acadêmicos, o livro, o teórico, mas tinha uma coisa 
personificada com a cara da gestão e com a cara da rede, então chegava material 
muito digitado, muito interessante, isso era bom ao meu ver, e hoje isso não 
acontece. 

Entrevistador: Então, aproveitando essa sua fala, a gente tem uma 

administração Kassab que se encerrará agora, no final de 2012. Foram oito anos 
de uma gestão que começou com Serra, que sai, vem o Kassab por dois anos, é 
reeleito e o Schneider à frente da Secretaria Municipal de Educação. O que te 
marcou? Quais são as diferenças entre essa administração em termos 
educacionais e a administração Erundina, da formação em serviço. Quais são as 
semelhanças e diferenças para você?  

Professora Magda: Bom, vou falar um pouquinho da do Kassab, aí eu faço esse 
paralelo, volto lá para trás. Não tem como ser neutra, então, aí vai ter muito juízo 
do meu valor em relação a esses políticos, a esses administradores. Então, por 
exemplo, a história de Serra a gente conhece. Uma pessoa que não tem muito 
diálogo, um político meio truculento em todos os sentidos, obviamente isso reflete 
na gestão e como ele... a intenção dele não era Prefeitura, a gente sabe disso. 
Desses dois primeiros anos, o que eu me recordo é de atacar e destruir aquilo 
que ele pôde destruir da gestão Marta. O que ele não pôde destruir? Aquilo que 
dava visibilidade, os CEUs, por exemplo. O Leve leite nem era da Marta, era 
anterior e eu tenho sérias críticas a esse tipo de política, acho que poderia ser 
feito de uma forma diferente, mas não é o caso da gente discutir isso agora. Mas 
algumas coisas interessantes como a revitalização dos Conselhos de escola, dos 
Grêmios estudantis, onde eu trabalhei muito ativamente, na gestão da Marta. 
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Nessa área, foi para onde eu fui trabalhar: a revitalização desses conselhos, 
desses espaços coletivos de participação! Logo em seguida, ele destruiu. 
Destruiu não explicitamente. Ele não foi a público e disse: “Agora os Conselhos 
de escola... Não. Foi tirando os projetos que podiam, porque em quatro anos... 
porque a Marta não conseguiu fazer o seu sucessor... foi ela mesma que não 
conseguiu se reeleger? Ela não conseguiu se reeleger. Então, em quatro anos, 
por mais boa vontade que se tenha é um... Essa coisa da participação é uma 
coisa... vem lá dos primórdios da nossa subserviência. Há muitas situações, então 
é fácil... Não é fácil você discutir, tem que participar, tem que discutir. Isso 
aconteceu na gestão da Marta em muitos aspectos. Primeira coisa que o Kassab 
fez, na educação, foi não dar valor a isso, obviamente quando você não investe, 
isso morre. Então, isso me causou um grande trauma, porque eu tinha vivido isso. 
Quando ele passa para o Kassab, isso morre, essa questão da participação 
política das primeiras instâncias morre, todos esses projetos... Em termos de 
formação é um outro viés, primeiro, a formação é fora do horário de trabalho, a 
maioria delas, para um professor como eu que tem dois cargos, que começa a 
trabalhar, vamos supor, sete horas da manhã e que vai até às seis e meia da 
tarde, para ele sair e fazer um curso de formação, ele vai pensar duas vezes, até 
por uma questão física, de dinâmica física, mas tem muita gente que vai. Agora, 
você chega nesse curso de formação, as fórmulas estão prontas, as técnicas 
todas prontinhas, acabadas, elas dão certo no papel, o professor pouco fala, 
pouco é ouvido, então, fazendo uma analogia com aquilo que eu te disse lá atrás, 
essa comparação é gritante. Nós não tínhamos, na época da Erundina, as 
avaliações institucionais. Eu ainda não tenho para te dizer, assim, claramente, 
uma posição em relação a isso, se é boa ou se é ruim, mas da forma como são 
feitas agora, e eu vou fazer uma crítica a isso, porque elas não são do Kassab, 
elas são de caráter nacional, mas a Prefeitura de São Paulo assumiu isso como 
um mote, como uma luz no fim do túnel, quando eu discordo... porque elas são 
totalmente descabidas com o que se trabalha na escola. Elas [as formações] não 
levam em consideração aquilo que acontece em cada escola como unidade... 
Unidade de educação. Que tem a sua identificação, o seu aparato, tudo aquilo... 
Todo aquele movimento. Ela [a formação] vem de cima para baixo, e muitas 
vezes para vender livro... É a parceria que se tem com as instituições que 
promovem essas provas, essas avaliações, então, ali, tem o olhar dos 
acadêmicos de lá. Pouco se escuta o que os professores têm a dizer. Nas escolas 
onde eu trabalho, nas duas escolas onde eu trabalho, a gente constrói algumas 
formas de avaliação próprias, então, pouco a gente sabe até do resultado dessas 
avaliações. e então, isso é uma crítica que eu faço. Na época da Erundina, se 
discutiu muito a avaliação na época. Avaliação era um tema que, junto com 
planejamento, a questão política da educação... tanto é que a gente tinha no 
nome do projeto da escola. Isso me chama muito a atenção. Pode ser uma 
bobeira, umas meras palavras, mas eu não acredito: Projeto político pedagógico. 
Hoje, gestão Serra-Kassab, você tirou político, hoje nós temos projeto 
pedagógico. Por que isso, eu pergunto? Não é à toa, não é? A política tem que 
estar dentro dessa constituição de educação e isso eu vejo que falta nesta 
gestão. Falta discutir as concepções. Então, o Ler e escrever, que é o carro chefe 
da Prefeitura, da gestão Serra-Kassab, se fundamenta na prática, na forma de se 
ensinar a ler e a escrever, mas pouco se discute o que ler e escrever. E aí você 
engajaria todas as outras áreas do conhecimento, história, geografia, filosofia que 
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deveria ter na primeira série, se deveria ter filosofia. São as áreas mais... 
ciências... Que não adianta você ser um grande cientista e trabalhar para 
construir bomba. Não adianta. Então, como você vai usar o conhecimento do ler e 
escrever? Então, eu faço uma crítica ao ler e escrever. É importante o domínio do 
código, ler com competência, escrever com competência, ser letrado e não só 
alfabetizado, mas a minha questão é falha no conteúdo do ler e escrever. Então, 
se trabalha muito texto literário e pouco texto ligado a concepções filosóficas, a 
concepções históricas. A História... Não tem nem provinha para História. Tem de 
Ciências, tem de Português, de Matemática, mas não tem para... quer dizer, o 
pensar, o refletir não é valorizado nessa gestão pelas escolhas que eles fazem. 
Então, para mim a formação continuada, deveria valorizar aquilo que a gente 
falou lá atrás, o olhar dos professores, como o professor enxerga aquela 
concepção, aquele conteúdo, aquela metodologia, então é tudo muito assim, tudo 
muito cartilhesco. É assim que eu enxergo: “Faça isso, faça aquilo, faça aquilo 
outro, o resultado tem que ser esse.” E aí eu não sei se eu vou ser exonerada 
depois de falar isso aqui. [risos] 

Entrevistador: Não. 

Professora Magda: Eu vejo que se mascara muitos dados. Eu sou 
alfabetizadora, eu me formei dentro da filosofia socioconstrutivista. Tenho 
algumas críticas ao socioconstrutivismo, mas óbvio que em relação ao sistema 
tradicional anterior, ele é anos luz à frente. Acho que a gente precisa voltar a 
estudar Emília Ferreiro, voltar a estudar Telma Weisz, voltar a estudar os teóricos 
que dizem como a criança aprende, como ela desenvolve o seu conhecimento... 
porém, ali tem uma base teórica muito forte. O que essa gestão fez? Kassab-
Serra? Transformou numa cômoda cheia de gavetinhas: “Aquele é pré-silábico, 
aquele é alfabético, aquele é não sei o que...” e rebaixou os níveis discutidos pela 
Emília Ferreiro e aí é o que eu digo, que eu acho que vou ser exonerada, por 
conta de números, de verba e de não retenção, de índices de... Então, eles estão 
mais preocupados que São Paulo, a cidade de São Paulo tenha índices de 
aprovação, índices de avanço conceitual e de educação mesmo, para que São 
Paulo fique bem na fita. Eles estão mascarando dados. Tem crianças que eles 
dizem que é alfabético e não é alfabético nunca, mas para ele conseguir escrever, 
a pessoa tem que conseguir ler, o cara está alfabetizado e isso deprecia todo um 
trabalho feito na gestão Erundina [governo], de como é o construtivismo, de como 
se discute essa aprendizagem do aluno lá nas séries iniciais e depois ao longo de 
tudo. Isso me angustia porque eu fiz formação, fui formadora de professores, na 
época da Marta, com o Profa. Tenho minhas críticas também a esse momento, 
essa crítica que eu te fiz de qual conceito, de qual conteúdo se trabalhar, eu fiz no 
Profa, mas... E as pessoas ouviram, ouviram muito, mas nessa gestão não 
importa, o que importa é que ele leia, o que ler, como ele vai interpretar essa 
leitura para além da leitura, isso não importa. E mascarar dados para você ter um 
nível de evolução da Prefeitura de São Paulo. Eu acho isso um genocídio. É por 
aí que eu acho que essa formação, tão... Trocando em miúdos, houve agora uma 
formação na USP para nós, professores de História... Deslocado totalmente da 
realidade, eu até desisti e é na USP, mil pontos na carreira. 

Entrevistador: Um ano e meio? 

Professora Magda: Não, um ano. 
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Entrevistador: Semipresencial? 

Professora Magda: Semipresencial. A maioria semipresencial, ou, então, por 
representatividade. E outra coisa que eu queria te falar dessa gestão Kassab. A 
participação dos CPs, os coitados, aquele que chegou agora... Tem muito 
concurso de CP aí, muita gente nova ingressando na rede, como em 91, então, 
está aprendendo, mas é uma coisa tão técnica, é um tecnicismo tão grande e tão 
burocrático, é tanto papel para você preencher... O registro é importante, nunca 
irei dizer aqui nesse microfoninho maravilhoso que o registro não tem que ser 
feito, mas ele não pode suplantar a discussão, o conceito, os conflitos e a 
divergência. E há uma pressão tão grande em cima dos coordenadores, eu estou 
te dizendo porque eu comparo um e outro e ouço o que outros colegas têm a 
dizer de outros coordenadores. Eles têm que preencher tanto papel, tanta 
planilha, tanto não sei o quê, que não dá tempo de fazer a discussão. Aí, fica 
aquela coisa superficial, bonitinha, porque tem registro de tudo, mas pobre, no 
sentido da transformação. Aí, a Jeif, que deveria ser uma formação continuada, 
que é um espaço que foi conquistado lá atrás, no Estatuto do Magistério, 
chamava Jornada de trabalho Integral (JTI)... que a ideia da Erundina e do Paulo 
Freire e, depois, o Cortella, é que o professor não precisasse acumular cargo, que 
o salário fosse um salário tão bom, bom no sentido das condições que o professor 
precisa ter para sobreviver, que ele não precisasse acumular... Então, ele seria, 
entre aspas, um professor exclusivo da Prefeitura, estudando, fazendo formação 
fora do horário, porque aí sobraria tempo. Isso não tem condições de acontecer 
agora, mas a JTI foi uma conquista coletiva da categoria e ela foi transformada 
em preenchimento de folha. Pouco se faz na Jeif, tem Jeif que é discussão balela, 
tem outra Jeif que é burocrática. Poucas eu conheço que são efetivas na 
transformação dos problemas da escola, então se... Isso deveria ser formação 
continuada... é uma hora e meia por dia, junta isso por semana, e quem seria o 
formador? O coordenador. Agora ele vem com um calhamaço de coisas para 
preencher, com os problemas já inerentes à escola no seu cotidiano, da violência, 
daquilo tudo, que não vai dar para gente falar, mas num outro momento a gente 
pode conversar sobre isso, da inclusão, um problema seríssimo, a ser discutido 
por gestões e que sempre é empurrado com a barriga, a questão da forma, das 
metodologias de intervenção com a violência, essa mediação precisa ser feita 
urgentemente, não adianta só ficar fazendo propaganda na televisão de que a 
escola é violenta, para depois privatizar a escola. Eu não quero ser privatizada 
por nenhum Amigos da escola. Não quero isso, para dizer que tem a fórmula 
mágica para trabalhar com a violência na escola. Mas a Jeif é um espaço 
precioso e as políticas que o Kassab, 14660 que é essa lei que ele aprovou aí, 
nos dois últimos anos, ela esmigalhou com a Jeif, e aí ela não tem função social 
nenhuma, função educacional também nenhuma. Então, é essa a minha crítica... 
e isso a JTI da época tinha, estava começando, então tinha problemas, mas ela 
tinha esse viés. A Erundina não fez seu o sucessor, o Maluf assumiu, o Suplicy 
não conseguiu se eleger, ele cortou tudo, a gente teve em São Paulo... Você vê, 
eu tenho 21 anos, então já tenho um pouquinho de experiência para falar das 
diferentes gestões. Uma gestão entra, começa uma coisa producente e se não 
consegue se reeleger: tuf! A Erundina não se reelegeu e a Marta não se reelegeu. 
Na Marta eu tenho sérias críticas, na Erundina, se o Suplicy tivesse entrado, nós 
teríamos uma outra São Paulo hoje, uma outra rede, porque oito anos, olha o 
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estrago que esses oito anos fizeram. Para recuperar isso não vai ser fácil. Eu falo 
muito, não é?  

Entrevistador De jeito nenhum. 

Professora Magda: Toma um cafezinho antes de você continuar. 

Entrevistador: Para você, então, depois de tudo o que você falou, o que é uma 

educação para o século XXI. Nesse sentido, qual das duas administrações se 
aproxima dessa concepção sua de uma educação adequada para o século XXI e 
o que você considera como sendo uma formação em serviço ideal para o século 
XXI? 

Professora Magda: Primeiro a questão da educação para o século XXI, eu 
entendo que seja uma educação que leve em conta a sociedade em que vivemos, 
mas que não a naturalize, dizendo assim: “Ah, é assim mesmo.” Então, vamos 
ressignificá-la, repensar, construir significativamente com os diferentes atores 
sociais que envolvem essa educação. Então, ouvir o pai, mas para isso, para 
ouvir esse pai, essa comunidade, vamos chamar de comunidade extramuros da 
escola. Primeiro que eu acho que tem que quebrar os muros, não literalmente, 
mas quebrar os muros que dividem esses indivíduos que frequentam a escola, 
criar possibilidades que essa comunidade, como um todo, dialogue, crie 
interrelações. Se nós continuarmos tendo... Agora, vou usar um termo da polícia: 
facções, grupos antagônicos... Vamos caminhar muito pouco, cada um puxa a 
sardinha para o seu lado. O pai crítica o professor de todos os males do mundo, 
quando isso não é verdade absoluta, você tem que estudar caso a caso, tem que 
discutir caso a caso, o professor, por sua vez, criminaliza ou culpabiliza a família 
por todos os males do mundo, o Estado, vamos chamar de Estado, não de partido 
político ou de governo, o Estado, porque eu acho que tem que ser Estado, tem 
que ter uma política de Estado, não só de governo, uma política de continuidade, 
porque se não você muda o partido político, você muda o olhar e aí eu acho que a 
gente precisa construir leis e políticas que se mantenham, que se sustentem na 
transformação partidária a cada quatro anos. Então, a educação deveria estar 
acima dessa transição, que é democrática, a cada quatro anos. Mas ela deveria 
ter mecanismos que salvaguardassem as políticas de Estado. E o Estado voltado 
para todos os seguimentos da sociedade, e aí a gente amplia isso para uma 
política de Estado mais ampla, não só da educação. Então, eu disse uma política 
que ouça, que crie espaços de participação reais, não pró-forma, não aquele 
conselho de escola manipulado, não aquela reunião de pais onde o pai só escuta 
falar mal do seu filho, onde os projetos políticos-pedagógicos tenham muito valor, 
a educação não pode ser... academicista, só dar valor ao conteúdo formal, tem 
que dar valor ao conteúdo formal, sim, com uma linguagem que o aluno, que a 
família, que o próprio professor, que está em formação constante, entenda, 
compreenda, que seja útil... E dar valor também à cultura popular, ela entra muito 
pouco na escola, ela entra pelos... Pelas fissuras desse muro que está aí 
entreposto. Ela entra nas fissuras, mas entra muito pouco... Então, valorizar a 
cultura dos diferentes grupos sociais, a educação precisa atentar para isso, ela 
não é uma ilha de excelência, mesmo porque os dados estão aí, mas ela se 
entende assim. Outra questão da educação é se entender como transformador e 
aí eu entendo que são dois vieses: o viés individual do professor, do educador e o 
coletivo, como rede, como grupo social, professor como pertencente a um grupo 
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social. Eu gosto muito  do Henry Giroux, você deve conhecer. Já leu, não é? 
Como professor e como intelectual, eu acredito que a gente precisa... Aí, sim, 
construir espaços de formação continuada para que o professor se entenda ainda 
como um intelectual e não como um reprodutor de políticas públicas, ora uma, ora 
outra, sem aprofundamento. Acho que a educação, para o século XXI, precisa 
atentar para esses pequenos detalhes e enxergar o mundo de forma plural, se 
não a gente vai privilegiar aqui e ali, aí vem a questão da comparação das 
gestões, não é isso? Nessa perspectiva de educação, não tem dúvida que a 
[administração] da Luiza Erundina deu o pontapé inicial e depois o primeiro tempo 
todo do jogo para que isso começasse a se construir, como é processo. Óbvio 
que alguns erros aconteceram, mas eu sempre enxerguei, principalmente na 
gestão Paulo Freire, não que o Mario Sergio Cortella não tenha feito uma boa 
gestão, fez também, deu continuidade, mas Paulo Freire era Paulo Freire e eu 
não estou personificando no Paulo Freire, mas eu estou dizendo que o que ele 
representa enquanto concepção e essa visão de mundo que eu estou dizendo 
para você, de educação para o século XXI foi.... começou... a sementinha lá na 
gestão Luiza Erundina, no ouvir, no garantir espaços de discussão, na 
possibilidade da divergência, coisa que não acontece agora, nessa gestão 
Serra/Kassab. Os professores são perseguidos se pensam diferente... A qualquer 
momento, a lei, que muitas vezes injustas em algumas coisas, é colocada acima 
das individualidades, do cotidiano, daquilo que é posto na escola, isso não é 
valorizado. Então, uma gestão pouco dialógica, pouco dialética também [risos], 
em nenhum momento você faz uma síntese das coisas e para finalizar... Se 
houvesse uma continuidade independente de partido político, hoje nós teríamos 
uma educação... Que seria já a base para esse século XXI, base não, já seria a 
própria educação se autotransformando cotidianamente, que não existe uma 
fórmula pronta Aqui já tá pronto, não vai ter mais nada porque a sociedade é 
mutável, ela vai se transformando. Mas não há como comparar. Essa gestão 
Serra/Kassab retrocedeu, vou dar um exemplo, o auxiliar de diretor, o assistente 
de diretor era escolhido pelo Conselho de escola, hoje ele é indicação do diretor, 
ou seja, ele é mais ou menos, não generalizando, você tem diretores fantásticos, 
você tem assistentes fantásticos, mas quando o diretor é mal intencionado, ele 
indica alguém para ser o seu capitão do mato e ele vai trucidar qualquer 
divergência que aconteça na escola. Aí é um recorte, é um simples exemplo, e 
isso era valorizadíssimo na gestão [no governo] Luiza Erundina. A participação 
coletiva nas decisões e, agora, tudo vem de cima para baixo, e você não tem 
como formar um menino crítico sem aquele chavão da criticidade. Todo mundo 
agora “quer um aluno crítico! Quando ele te crítica você manda ele calar a boca, o 
que adianta? Não adianta. Faltou alguma coisa aí? 

Entrevistador: Não, não. Eu quero te perguntar uma coisa que não estava no 
meu escrito, mas me veio aqui. Existe uma importância para você assim... o 
professor tem que ter utopia?  

Professora Magda: Com certeza, sem dúvida nenhuma, se não você morre 

pela... No décimo ano de trabalho, você morreu, você se engessou. Tenho um 
amigo que fala mumificado na função. É aquele que faz... Aquele que se 
acostuma, até a prova ele dá a mesma, ele tem lá um arquivo que ele copia as 
mesmas provas, as mesmas avaliações, porque ele perdeu a utopia da 
transformação, como é que você pode reproduzir, reproduzir, reproduzir, 
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reproduzir se a sociedade está ressignificando a cada momento, se é para o lado 
positivo? Não quero fazer uma coisa meio maniqueísta não, mas, assim, ela se 
transforma, ela é autotransformadora, e aí, se você não tem utopias, você se 
engessa. Sem utopia, sem pensar, é possível, não é? Tem aquela frase do Brecht 
que é Nada é impossível de ser mudado! Não sei se é bem assim, mas tem... é 
uma coisa assim, nada é impossível de ser mudado. Não há impossibilidade da 
mudança, agora, como essa mudança vai se dar é o processo e aí é que você 
intervém, aí é função fundamental do professor como mediador, como articulador 
de novas possibilidades. Às vezes, os meninos não fazem porque não sabem que 
há possibilidade de fazer aquilo. Eu estou fazendo no muro da escola grafite para 
que eles ponham para fora, porque eles pixavam a escola inteira. Adianta eu dar 
suspensão? Adianta eu chamar a mãe, fazer o cara pagar, tirar da boca dos filhos 
para pagar a parede da escola? Passou um mês eles pixam de novo, eles não 
estão sendo protagonistas de coisíssima nenhuma. Aí que eu digo para você que 
a utopia tem que, às vezes, ela vai se concretizar, às vezes, ela vai se concretizar 
pela metade, às vezes, ela nunca vai se concretizar, ela vai se ressignificar, 
também vai se transformar e você se retroalimenta. Isso eu faço na minha vida 
profissional, por isso que com vinte e um anos eu não perdi a vontade de fazer as 
coisas. As pessoas dizem: “Ah, você...” me disseram lá quando eu estava 
começando: “Imagina esse furor pedagógico...” Já ouviu essa expressão 
horrorosa? Furor pedagógico? “Isso vai morrer quando você tiver dez anos.”  

Entrevistador: “Você está assim porque você é jovem...” 

Professora Magda: “Você é jovem. Quando você tiver dez anos eu vou encontrar 

com você...” Eu continuo fazendo as coisas que eu acredito e ninguém fala nada 
porque não tem argumento, não sou só eu que faço, mas tem várias pessoas 
fazendo, como eu te disse lá no começo, pulverizadas, então a coisa... não é que 
não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse porque a contramão da coisa 
é muito mais forte, porque as pessoas perderam a utopia, às vezes, nem 
construíram, muita gente que está na carreira... não quero ser fatalista, mas muita 
gente que está na carreira, às vezes, não está por uma utopia, por uma ideologia, 
por acreditar naquilo. É uma profissão que vai lhe render um dinheiro, uma 
sobrevivência, mas não gosta de aluno! Não gosta de criança! Não gosta de 
barulho! Como é que você vai para a escola e não gosta de barulho? Vai para o 
convento, para o mosteiro, não tem como! As utopias para aqueles que começam 
é uma coisa triste, triste. Tem meninos e meninos chegando numa profissão, 
recém-formados, com os mesmos ranços daqueles que já estão há vinte, dezoito, 
quinze anos e que perderam as utopias, isso é muito triste. Então, o seu trabalho 
é fundamental nisso, fundamental porque ele vai para a academia, ele vai estar lá 
nos cursos de formação de professores, que está difícil de conseguir gente para ir 
para Letras, História, Geografia porque a carreira está desmoralizada até por uma 
mídia que quer que isso aconteça, mas um trabalho importante como o seu vai 
trazer referências para que esse menino não comece já sem utopia. O cara que 
está lá há vinte anos e perdeu a utopia ainda dá para entender, mas o menino 
que acabou... tá fresquinho do diploma e está sem utopia nenhuma, já está 
dizendo: “Não tem jeito, não dá, não dá, não tem condições, assim, assim...” E 
outra não é nem a questão material. Ah! É uma questão que não dá para 
esquecer, a questão material. A gente não pode dizer que não tem na escola, isso 
não dá para dizer, então, vamos dar a César o que é de César... essa gestão, 
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mas isso já acontecia um pouquinho na Marta, mas essa gestão disponibilizou os 
recursos materiais que a gente precisa. Então, você tem data show na escola, 
você tem todas as mídias possíveis, você tem... Cobriu as quadras das escolas, 
então não dá para ser injusto, eu não sou injusta, eles fizeram porque talvez 
sejam bons administradores do material, se bem que a privataria tucana não diz 
isso [risos], mas eles fizeram não dá para... professor que disser.... agora também 
não sei, Miro, se é aqui, se é em todas, mas eu acho que em todas as escolas... 
não acho que eles iam mandar para minha escola e não ia mandar para uma 
escola e não ia mandar para outras, então em todas. Então o professor que quer 
diversificar a sua aula, que quer trazer esse menino midiático para o seu campo 
de atuação, para que você não fique falando com as paredes, ele está ouvindo o 
rádio aqui, ele está falando com o aluno, mas ele está te ouvindo, se você 
conseguir lidar com isso, ele desliga o tal do aparelho do ouvido e te ouve, porque 
você o leva para fazer um trabalho na sala de vídeo, você constrói com ele, que 
nem eu vou fazer o ano que vem, eu vou fazer um filme com meus alunos, não 
sei como eu vou aprender a fazer cinema, mas eu vou ter que até correr atrás de 
um curso de cinema, porque eu quero fazer um filme com eles, tem recursos, 
dizer que não tem... Antigamente, a gente tinha mimeógrafo, língua, lousa e giz. 
Hoje não, então aí, também há um comodismo de “Ah! Não sei mexer... Aprende! 
Aí que as utopias são necessárias, para você vencer as barreiras, então é 
fundamental. Sem utopia nada acontece. 

Entrevistador: Muito obrigado! 

Professora Magda: Imagine! Espero que eu tenha ajudado aí na sua caminhada, 

mas me ajudou bastante também, fazer essa reflexão foi tão bom...  

Entrevistador: Legal, você quer falar mais alguma coisa? 

Professora Magda: Não, não. Bom, se você quiser, depois você vai fazer os 
recortes mesmo, faltam parceiros para fazer essa discussão. 

Entrevistador: Eu vou. Esse material todo eu vou, depois, transcrever. Eu 
devolvo para você, você vai ler, você pode acrescentar, você pode... você tem 
esse direito. É assim que funciona.  

Professora Magda: Que bom! Que legal, eu nunca tinha participado de nada 

assim, por isso que eu me inscrevi, porque eu queria entender. Ainda vou fazer 
meu mestrado. Não fiz por questões financeiras, por questões de vida mesmo, 
meus filhos muito pequenos tal... mas outra: eu não sei viver sob pressão, e eu 
sei que mestrado e trabalhando em duas escolas é impossível...  

Entrevistador: É muito complicado. 

Professora Magda: E para quebrar aquelas barreiras eu não fiz USP, eu não fiz 

PUC, quebrar essas barreiras não é fácil... Eu não tenho... Eu quero é... Você 
quer saber, às vezes, eu nem vou fazer eu me, me... Como é que eu vou te dizer. 
Eu me identifico com o chão da escola, com a sala de aula, então, nem quero ser 
coordenadora, todo mundo fala: “Você tem o perfil de coordenação!” Todo mundo 
me fala isso, diretor nunca, não quero, mas... é deles, eu aprendo muito com eles, 
então eu me realizo na escola, talvez, não sei, depois que eu me aposentar, faço 
por fazer, para uma coisa pessoal, mas não para carreira, talvez, não sei, mas 
falta essa coisa, com quem conversar. Eu me sinto muito sozinha na escola, 
muito isolada. Às vezes, o que eu falo choca as pessoas, essas coisas que eu 
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falei para você aqui eu falo na escola, nem sempre sou interpretada da forma que 
eu tive a intenção e aí isso, às vezes, causa uns certos... 

Entrevistador: E tem uma coisa que a gente conversou um pouco lá, eu acho um 

paradoxo. Nós, velhos professores, a gente fala certas coisas que chocam os 
novos quando na verdade deveria ser o contrário. 

Professora Magda: É, eles estão vindo sem perspectiva, não sei como, como vai 
ser isso daqui para frente, você precisa urgente lançar esse livro, essa tese. Mas 
gente, acho também que a academia falha pra caramba quando ela se isola 
muito. Então o legal, o bacana, não sei como é que você vai fazer isso, mas legal, 
bacana é que mesmo depois de você terminar essa comparação, você está na 
escola ainda, não é? 

Entrevistador: Estou... 

Professora Magda: Está afastado, mas ainda é da rede, não é? Então você sabe 

mais que eu, mas tem gente, como você falou, que nunca nem foi à escola, 
chama as pessoas para fora, vai à escola, vai observar, vai lá viver lá dentro uns 
dias, para quebrar alguns tabus e alguns preconceitos que, muitas vezes, que 
nem o Arroyo, foi lá no Sinpeem. Eu não fui porque eu tinha umas coisas 
importantes na escola. Mas alguns amigos foram. Ele começou a falar do formato 
da aula, que o menino é barulhento mesmo, tal. Teve um momento, que tinha 
gente falando na... Sem educação, que eu acho horrível, mas falando na palestra 
dele. Ele parou, aí, o que fica na cabeça das pessoas? Quer dizer, ele não lida 
com barulho enquanto ele está falando e está dizendo que todo mundo tem que 
lidar com o barulho... que contradição absurda é essa, então, falta isso, é... A 
contribuição do dinheiro público que vai para as universidades, que vai para a 
Fapesp, vai para todos esses espaços é... Precisava reverter um pouquinho, mas, 
não que não reverta, precisava reverter mais, em projetos de atuação. Então, tem 
lá um momento... Eu estou engajada numas coisas aí para revitalizar os grêmios 
estudantis, não do ensino fundamental, que nunca existiu, do médio, para depois 
chegar nas escolas de ensino fundamental e os Conselhos de escola. Uma coisa 
que eu não quero é sair da rede antes de tentar fazer com que esses espaços... 
Se um dia eu precisar vou bater lá na sua porta. 

Entrevistador: Você tem meu e-mail, telefone... 

Professora Magda: Não tenho, porque ficou só no meu celular e ele apagou a 

mensagem, três dias depois ele apaga. Fala para mim? 

Entrevistador: Então vou desligar aqui, está bem? 

Professora Magda: Está. 
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