
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANA VILELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomia pedagógica da escola: 
base legal e conceitual e os desafios de uma experiência 

na rede municipal de São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2017



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 

MARIANA VILELLA 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomia pedagógica da escola: 
base legal e conceitual e os desafios de uma experiência 

na rede municipal de São Paulo 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 
exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 
Educação: Currículo, sob a orientação da Profa. Dra. 
Mere Abramowicz. 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2017  



 

 

Nome: VILELLA, Mariana 
 
Título: Autonomia pedagógica da escola: base legal e conceitual e os desafios de uma 

experiência na rede municipal de São Paulo 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 
exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 
Educação: Currículo, sob a orientação da Profa. Dra. 
Mere Abramowicz. 

 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 

 
________________________________________________  

 
 

________________________________________________  
 
 

________________________________________________  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Bruno Bissoli, pela vida que 
compartilhou comigo, pela memória que hoje 
vive em mim. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aluna foi bolsista CAPES. 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Aos meus pais, Maurício e Rosemeire, minha fortaleza e abrigo. Fontes de tudo que eu 

sou, de tudo que ainda vou ser.  

 

À minha irmã, Maria Luiza, pela companhia sempre divertida e carinhosa e pelo 

orgulho que sinto em te ver crescer.  

 

À Renata Ferraz, amiga com quem compartilhei toda a minha trajetória e sonhos na 

educação, por quem tenho grande admiração e carinho.  

 

À minha orientadora Professora Mere Abramowicz, pela confiança e dedicação 

permanente no percurso do mestrado. Por ter me ensinado que o trabalho sério e exigente da 

orientação também pode ser acompanhado de acolhimento e afetuosidade.  

 

Aos professores Alípio Casali e Lourdes Possani, pelas contribuições valiosas ao 

trabalho e pela generosidade e disponibilidade com que me acompanharam na reta final. 

 

Agradeço também ao Ivo, Renata e Valério, pelo trabalho e apoio na revisão do texto.  

 

Aos meus colegas do mestrado em Educação: Currículo. Em especial ao Jerry Chacon, 

amigo generoso com quem muito aprendi nos últimos dois anos. Também agradeço à Cida, 

pela atenção e cuidado que tem com cada aluno. 

 

Ao amigo Thiago Donnini, pela confiança, força e companhia quando eu mais 

precisei.  

 

Às amigas Silvana Santos, Nana Crivilin, Mafá Junqueira e Carol Junqueira. É um 

presente compartilhar a dança e a vida com vocês. Que fiquemos sempre juntas e fortes. 

 

Por fim, aos amigos e familiares que caminham ao meu lado. Em especial Tia Gi, Tia 

Su, Jéssica, Bruna, Vó Maria, Vô Lino, Cleo e Vó Deci. Marcela, Lari, Val, Marininha, 

Karen, Vitão, Lu, Leo, Marilia, Marina, Tauanna, Stella, Hilem, Aline, Bianca, Mari Kruchin 

e Antonio. A presença é a coisa mais difícil e valiosa que se pode dar a alguém. Obrigada. 



 

 

 
RESUMO 

 

Essa dissertação parte do problema da efetivação da autonomia pedagógica da escola, 

um direito garantido pela legislação educacional brasileira, mas difícil de verificar-se na 

realidade das escolas públicas. O objetivo geral do trabalho é compreender a autonomia 

pedagógica a partir de seus aspectos legais, políticos e pedagógicos, contribuindo para 

construção de uma concepção crítica e factível de autonomia. O tema se justifica pela 

necessidade de se delimitar um conceito que, ao longo do tempo, foi adquirindo aparente 

consenso discursivo na educação, o que dificulta sua identificação com escolhas políticas e 

pedagógicas concretas. O trabalho buscou traçar uma visão de autonomia situada histórica e 

politicamente e amparada no pensamento crítico de currículo. A construção argumentativa 

partiu do estudo do conceito de autonomia na Constituição Federal brasileira e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seguida, depositou-se um olhar nas diferentes 

concepções de autonomia identificadas na história dos pensamentos políticos e pedagógicos. 

Desenvolveu-se, em continuidade, a análise do termo autonomia na obra de Paulo Freire, 

propondo-se uma sistematização da concepção freireana de autonomia pedagógica em dez 

sentenças. Por fim, a pesquisa procurou os reflexos dessa concepção na realidade de uma 

escola municipal de São Paulo, que tem na autonomia seu norte de trabalho. A análise do caso 

ilustrativo da pesquisa se deu pela leitura do projeto político-pedagógico da escola e por 

entrevista livre com a diretora.  

 

Palavras-chave: autonomia pedagógica da escola, direito, educação, Freire, desafios da 

prática.   

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation initiates from the challenge of effective school pedagogic autonomy, 

a right enshrined in the Brazilian educational legal framework, still seldom observed in the 

reality of state schools. The overall objective of this work is to comprehend the pedagogic 

autonomy from its legal, political and pedagogical aspects, contributing towards the formation 

of a feasible and critical concept of autonomy. The proposed subject is justified on the need to 

delineate a concept that, through time, acquired an apparent discursive consensus in 

education, which hinders its identification to concrete political and pedagogical choices. This 

work pursues to draw a vision of autonomy historically and politically placed and supported 

on the critical thinking of the curriculum. The argumentative frame is founded on the concept 

of autonomy found in the brazilian Federal Constitution and in the National Education 

Directives and Foundation Act. Subsequently, we lean over the various concepts of autonomy 

identified in the history of the political and pedagogical thinking. In continuity, an analysis of 

the term autonomy in the works of Paulo Freire develops, resulting in a proposed 

systematisation of his conception of pedagogic autonomy in ten statements. Finally, the 

research attempted to ascertain the repercussions of this conception in the reality of the state 

schools in the municipality of São Paulo, where autonomy features as a major work directive. 

The case analysis which illustrates the research resulted from the study of the political 

pedagogical project of the school and a unscripted interview with the school principal. 

 

Keywords: schools pedagogical autonomy, law, education, Freire, challenges of 

practice. 
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À DERIVA 

Em 2014, eu conheci uma escola municipal de São Paulo que se tornou muito especial 

para mim. Em alguns dos projetos de que participei por lá, conheci um menino do ensino 

fundamental que tinha uma característica muito curiosa e até perturbadora, dependendo de 

como a situação era encarada. Acontecia assim: ele aparecia na sala de aula, no meio do 

trabalho, não interessava o que estivéssemos fazendo, pegava alguém pelo braço e a levava 

para andar. Assim mesmo. Entrelaçava os braços e saía andando. Não dava pra saber aonde 

ele nos levaria, nem quanto tempo duraria a andança. Em um certo momento, satisfeito com o 

passeio, ele deixava a pessoa em algum outro lugar, sem explicar por quê, para quê, e ia 

embora. Aconteceu algumas vezes comigo e não era nada confortável. Eu me escondia do 

menino para que ele não me escolhesse para andar com ele, mas nem sempre conseguia 

escapar do tal passeio. Até que um dia eu percebi que o melhor era não resistir. Deixava ele 

me levar, pacientemente, vendo até certa beleza naquele andar incerto, em como a relação 

daquele menino com o espaço e o tempo era outra. Entendi que o que ele estava fazendo era 

me permitir vivenciar isso também, deixando pra trás o previsível e o confortável, ainda que 

por poucos minutinhos e no limitado espaço de um prédio escolar. 

Três anos se passaram, e a vida fez comigo algo parecido com o que o menino da 

escola fazia com a gente. Chegou sem avisar, me pegou pelo braço, me tirou de onde eu 

estava, certa, feliz, confortável, e me levou em outra direção, sem que eu pudesse dizer pra 

onde eu queria ir, avisar se eu queria sair dali, sem nada, apenas me levou, súbita e 

inesperadamente, para andar por caminhos desconhecidos. E cá estou, ainda nesse andar 

incerto. Assim como nos passeios com aquele aluno, eu não sei onde a vida vai me deixar, 

mas, bem diferente do que ocorria ali, esse passeio não tem o tempo de minutinhos, nem o 

espaço limitado do prédio escolar. Tem tempo incerto, lugar indefinido, uma vida inteira pela 

frente, sem saber. Me esforço pra lembrar do menino e de como o caminhar era uma 

experiência melhor quando eu não tentava evitá-lo, quando apenas me deixava levar, pra 

depois pensar no que fazer. 

O menino que chegou pra me deslocar foi a morte. Em abril de 2017, ela levou de 

mim a pessoa com quem vivi os últimos nove anos, dois deles dividindo a mesma casa. Vivi 

intensa e plenamente feliz nesses nove anos ao seu lado, e tenho orgulho e imenso carinho 

pela história que fizemos juntos. A consciência e a gratidão pela inteireza do que construímos 
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foi o primeiro passo dessa jornada e é o combustível para os passos seguintes. Algo que 

alimenta a saudade e ao mesmo tempo a vontade de seguir. 

Às voltas com o abismo que se abriu, havia uma dissertação de mestrado para 

concluir. No primeiro momento, achei que nunca ia querer terminar esse trabalho. Depois 

pensei que, mesmo querendo, não conseguiria fazê-lo. Bruno participou ativamente das 

reflexões e projetos que me trouxeram a esse mestrado. Discutimos juntos as ideias que eu 

pretendia desenvolver, os temas em que eu gostaria de me aprofundar. 

À deriva, busquei forças pra voltar ao texto e encontrar sentido em sua conclusão. Um 

texto sobre autonomia. Bem agora. Será que ser autônomo é o contrário de estar à deriva? 

Será que as escolas públicas do Brasil um dia serão capazes de definir o próprio rumo e nele 

seguir? Será que eu vou? 

Nas leituras de Freire aprendi que nós, homens e mulheres, somos seres de decisão, de 

ruptura e de opção. É disso que se trata a autonomia. Convencida dessa vocação humana, 

terminar esse trabalho foi mesmo uma decisão, talvez a primeira delas diante de um objetivo 

maior, que é o de continuar a viver. Permanecer disponível à vida e a seus contratempos, 

como ensina a Pedagogia da autonomia. 

Acredito que, ao escrever sobre autonomia, pude compreender melhor o sentido desse 

termo para os indivíduos e para a educação. Não há solução rápida ou mágica para as escolas 

brasileiras, tampouco para o meu caminhar. Mas precisamos conversar. Espero, com esse 

texto, iniciar uma conversa com potenciais leitores sobre esse tema tão atemporal quanto 

urgente que é a autonomia, na educação e na vida. 

Mariana, julho de 2017. 
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INTRODUÇÃO 

Essa dissertação pretende dar uma contribuição à reflexão e à prática ligados à 

conquista e ao exercício da autonomia da escola. Essa contribuição virá do diálogo entre as 

duas áreas de minha formação como profissional e pesquisadora: direito e educação. 

Em 2007, ingressei na Faculdade de Direito da USP e, logo no primeiro ano, me 

integrei a grupos de extensão que promoviam o diálogo entre essas duas áreas, 

especificamente a partir da perspectiva da educação jurídica popular.1 O primeiro projeto de 

extensão de que participei chamava-se SAJU (Serviço de Assessoria Jurídica Universitária), o 

qual mantinha um grupo de estudos em que pela primeira vez tive contato com a obra de 

Paulo Freire e com o movimento e conceito de Educação Popular. Do ingresso nesse projeto 

de extensão, nasceu um novo grupo e um novo projeto, a partir do desejo meu e de outros 

colegas de conhecer mais sobre educação. O plano era iniciar uma prática voltada à 

alfabetização de jovens e adultos. A esse novo projeto demos o nome de Reler, inspirados na 

ideia de leitura e releitura do mundo, por nós mesmos e pelos educandos com quem 

queríamos trabalhar. 

Para o novo grupo de estudos, construímos um roteiro pautado em Paulo Freire e seus 

escritos sobre alfabetização de adultos. O foco já não era educação jurídica, mas 

alfabetização. Mesmo dentro da Faculdade de Direito, cada dia mais nos aprofundávamos nas 

pesquisas e relatos de experiências de educação popular. Buscamos cursos e formações 

complementares, conhecemos outros projetos e pessoas e investigamos a demanda por 

educação existente ali no centro histórico de São Paulo, onde nos encontrávamos. 

Foi em 2008, no meu segundo ano de faculdade, que da reflexão nasceu a prática: uma 

sala de aula para alfabetização de jovens e adultos dentro da Faculdade Direito da USP, 

voltada para os funcionários terceirizados que trabalhavam na limpeza e manutenção do 

prédio. Homens e mulheres com diferentes idades, origens e anseios procuraram o espaço 

para aulas de segunda à quinta-feira, duas horas por dia, depois do expediente. Aulas que, 

para atender à diversidade da demanda, trabalhavam alfabetização, mas também história, 

geografia, ciências, matemática, poesia, música, política e, mesmo não sendo nossa vontade 

inicial, direito. Afinal, estávamos ali como estudantes de direito, no prédio da faculdade, e 

                                                
1 O termo “educação jurídica popular” é utilizado para se referir a programas e projetos 
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com pessoas cujas condições de trabalho e de vida suscitavam reflexões que o tempo todo 

perpassavam por questões jurídicas. 

Nós éramos, naquela altura, seis meninas de 18 a 20 anos, no segundo ano da 

faculdade, com muitos sonhos, disposição e tempo livre. Todas as nossas tardes estiveram 

voltadas àquele espaço. De segunda a quinta, terminadas as aulas da graduação, dedicávamos 

o início da tarde a preparar materiais, estudar os temas da semana e arrumar a sala para 

receber os educandos. Depois das duas horas de aula, um tempo de registro do que aconteceu 

no dia, de absorção, autocrítica, discussão e conclusões. Às sextas-feiras, planejávamos a 

semana posterior, conforme os resultados e impressões dos últimos dias. Nos finais de 

semana, participação em incontáveis reuniões de balanço, discussão, planejamento, sempre 

repletas de aprendizados, sonhos, brigas e muita emoção. 

O ano de 2008, nessa intensa rotina que o projeto nos impunha — intensa não apenas 

pelo volume de trabalho, mas também pela carga emocional —, transformou minha relação 

com a universidade e com o direito. Reelaborou tudo aquilo que eu entendia por educação. 

Impactou definitivamente meus sonhos, projetos e interesses. Mesmo com o fim da 

experiência em sala de aula em 2009, o projeto Reler permaneceu vivo, não apenas pelo 

impacto que causou em nossas vidas pessoais, mas também porque continuamos a nos 

encontrar para ações pontuais ainda ligadas à interface entre educação popular e direito: feiras 

de cidadania, oficinas de direitos humanos, encontros de arte e política. 

Desse período em diante, durante os dias da semana, a vida para mim seguiu o rumo 

que é próprio ao de uma estudante de direito, com estágios em órgãos públicos, escritórios de 

advocacia, congressos e cursos jurídicos. Os sábados, contudo, ainda eram reservados para a 

educação: ingressei como voluntária em uma Organização Não-Governamental (ONG) 

chamada Crea+ Brasil, que promovia — e ainda promove — aulas e atividades em escolas 

públicas da cidade de São Paulo. Nos meus quatro anos no Crea+ Brasil, trabalhei em três 

escolas públicas diferentes com matemática, leitura e contação de histórias, além de ter 

participado da equipe institucional da ONG. 

Concluí a graduação em direito em 2011, mas, embora estivesse trilhando caminho 

profissional nessa área, ainda persistia o desejo de um dia trabalhar com educação para além 

do voluntariado aos finais de semana, bem como a vontade de voltar a estudar o tema com 

maior profundidade. 

Foi em 2013 que esses sonhos foram tomando forma concreta. Eu trabalhava no 

Tribunal de Justiça de São Paulo e estudava para concurso público quando, de novo, me 

deparei com um novo universo de pessoas, projetos e temas. Após as manifestações de junho 
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de 2013, que movimentaram o País, toda aquela intensidade da sociedade civil em ação me 

impactou profundamente.2 Já não conseguia voltar para a rotina. Pela internet, comecei a 

conhecer os novos movimentos e pessoas que buscavam transformar o mundo pela inovação 

social e tecnológica, um universo chamado de empreendedorismo social3 , atuando em 

diversas áreas para solucionar problemas e reinventar padrões. O trabalho, a cidade, a 

alimentação, o lazer, a relação com o ambiente, as tecnologias, a comunicação, a política e, 

claro, a educação, tudo isso em questionamento e transformação. Desse mundo de novos 

projetos de impacto social que fui conhecendo, as iniciativas ligadas à educação foram as que 

mais me chamaram a atenção, afinal o tema sempre me mobilizou. Escolas inovadoras ao 

redor do mundo — públicas, privadas, formais, informais; tecnologias disruptivas 

transformando o aprendizado; educação democrática, educação integral, educação alternativa, 

educação por projetos, educomunicação, desescolarização; escolas sem sala de aula, sem 

prova, sem seriação; escolas inclusivas, tecnológicas, colaborativas; escolas em parques, 

bairros educadores... Quanta coisa nova e estimulante! Decidi que queria participar daquele 

movimento. 

Entre cursos, encontros, filmes, rodas de debate e cafés com novos amigos, lá estava 

eu de novo no universo da educação, reencontrando pessoas que compartilhavam comigo 

esses mesmos sonhos. Decidimos começar – de novo – algo novo. Uma nova empreitada, um 

projeto que seria nosso e ao qual poderíamos nos dedicar por inteiro. Desse reencontro com 

pessoas e com a educação, nasceu o Pé na Escola, uma iniciativa com o propósito de 

desenvolver atividades sobre política e direitos humanos em escolas públicas e privadas. 

Voltado para jovens do ensino fundamental II e médio, o projeto foi pensado para contribuir 
                                                
2Em junho de 2013, a repressão violenta a uma manifestação do Movimento Passe Livre, em 

São Paulo, desencadeou dezenas de protestos nessa e em diversas outras cidades do País. A intensa 
mobilização da população, inicialmente contra o aumento das tarifas de transporte público, 
desencadeou discussões sobre cultura e participação política no Brasil. Uma característica marcante 
dos protestos foi a imersão de movimentos não partidários organizados mais em torno de causas do 
que de espectros políticos tradicionais e, também, o potencial da internet e das redes sociais para a 
mobilização política e social. 

3 O termo “empreendedorismo social” foi cunhado para designar novos modelos empresariais. 
Segundo definição do Sebrae: “Causar um impacto positivo em uma comunidade, ampliando as 
perspectivas de pessoas marginalizadas pela sociedade, aliada à possibilidade de gerar renda 
compartilhada e autonomia financeira para os indivíduos de classe baixa. Esses são os objetivos dos 
negócios de impacto social. Um negócio deste tipo existe para buscar solução a uma questão social, 
ambiental ou pela ampliação de um impacto social ambiental já produzido. A novidade é que esta 
solução é desenvolvida considerando a viabilidade econômica da intervenção, com base em estratégias 
e modelos de negócios. Significa dizer que são soluções de negócios para problemas sócio 
ambientais”. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-
negocios-sociais,b01e7b008b103410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 19 jul. 2017. 
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com o desenvolvimento de uma cultura política democrática no Brasil por meio da educação. 

Em cinco anos de trabalhos, desenvolvemos conhecimento, conteúdos e experiências para que 

a política e o direito chegassem às escolas de forma criativa, simples e inovadora, por meio de 

jogos, debates e simulações. 

Foi nesse processo, especialmente na aproximação com escolas públicas para a 

realização de atividades sobre esses assuntos, que o tema da autonomia das escolas foi se 

destacando para mim. Como passei a conhecer muitas escolas inovadoras, que se 

diferenciavam, em diversos aspectos, do padrão tradicional, muitas vezes ouvi relatos de 

dificuldades que enfrentavam para legitimar e implementar seus projetos. O tema da 

autonomia parecia uma preocupação e um desafio constante para elas, especialmente as das 

redes públicas. Como advogada, muitas vezes pediram a minha ajuda com algum problema de 

documentação, questionamento oficial ou dificuldades burocráticas para a manutenção dos 

projetos dessas escolas. 

Frequentemente, eu tentava ajudar, em alguns casos com uma conversa de 

aconselhamento, em outros mais diretamente, participando da relação com órgãos de governo 

e até com as famílias. Foi o caso de uma escola municipal de ensino fundamental (EMEF) de 

São Paulo, que enfrentava desafios políticos e burocráticos para afirmar sua autonomia 

pedagógica e defender seu projeto, e em favor da qual eu me envolvi. 

Nessa EMEF, o Pé na Escola realizou um trabalho de educação em direitos humanos 

que nos aproximou da direção e do ambiente da escola como um todo. Concomitantemente, a 

comunidade escolar vivia o desafio de reescrever seu projeto político-pedagógico (PPP) e seu 

regimento escolar, de modo que eles refletissem o projeto da escola e fossem reconhecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação com suas especificidades e demandas. Durante cerca 

de dois anos, entre idas e vindas, pude acompanhar as reuniões internas da escola na 

construção desses documentos, na postulação de demandas na secretaria municipal e na 

articulação com outras pessoas que falavam em autonomia na rede municipal de São Paulo. 

Foi possível observar de perto a complexidade dos fatores que envolvem o exercício do 

direito à autonomia em uma escola pública: a relação com autoridades, com professores, com 

pais, com a burocracia pública, com o direito em si. 

Vi que tudo era muito mais complexo e desafiador do que qualquer artigo da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) ou da Constituição Federal (CF). Da garantia do direito no texto da 

lei até o seu efetivo exercício, há um longo e instável processo. Como garantir que as escolas 

possam, de fato, exercer seu direito à autonomia pedagógica? Mais do que isso, como 

incentivar as comunidades escolares a tomar protagonismo na construção de um projeto 
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próprio? Qual deve ser a postura do Estado diante de escolas autônomas? Controle ou 

estímulo? Fiscalização ou liberdade? 

Esses questionamentos foram crescendo, e surgiu a vontade de aprofundar o tema a 

partir de uma pesquisa. Inicialmente pensei em estudar na Faculdade de Direito da USP o 

tema da autonomia das escolas, num mestrado em direito constitucional. Escrevi um projeto 

sobre autonomia da escola e iniciei o processo seletivo. Na última fase do processo, na 

entrevista com o professor orientador, mais de uma vez ouvi que aquele não era um projeto 

em direito, mas em educação. Realmente, as motivações, as questões, as hipóteses que 

coloquei no texto, estavam muito mais ligadas à compreensão da autonomia da escola do 

ponto de vista da educação do que à investigação de seu conteúdo propriamente jurídico. 

Além disso, no contato que tive com os conflitos reais sobre autonomia em algumas 

escolas, eu me questionava sobre o quanto a resposta para aqueles dilemas estaria no direito. 

Era preciso compreender, antes de tudo, o que significa autonomia da escola. Por que a 

legislação educacional consagrou esse direito? Quais teorias educacionais embasam essa 

opção? Qual projeto de educação está por trás de uma ideia de autonomia pedagógica? 

Tendo mais essas questões em mente, resolvi então tentar uma seleção na educação e 

não mais no direito — e cá estou. O desejo de buscar em um mestrado as respostas e, 

principalmente, as novas perguntas envolvendo essa temática veio também da crença na 

importância do saber acadêmico e do papel da universidade na transformação da educação e 

de cada educador. As reflexões que a universidade promove, pautadas na teoria, mas sem 

descolar-se da prática, permitem ao pesquisador ir além: relacionar passado, presente e futuro, 

pensar a partir de fundamentos, aprofundar-se, desafiando as próprias crenças e o senso 

comum. Foi isso que busquei ao ingressar no mestrado. E se meu interesse pela educação 

começou com um primeiro contato com a obra de Paulo Freire em 2007, foi feliz o encontro 

no qual o sonho do mestrado venha a se realizar na PUC-SP, casa de Freire por tantos anos. 

Com o início das disciplinas, passei a atentar mais para os temas de políticas públicas 

de educação e ver como a questão da autonomia da escola estava presente nas principais 

discussões sobre a educação pública.4 Ademais, a enorme instabilidade política no Brasil, que 

                                                
4Em junho de 2014 foi sancionado o Plano Nacional de Educação (PNE), incorporando, como 

uma das vinte metas para os dez anos posteriores, a efetivação da gestão democrática da educação, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Também em 
razão do PNE, intensificaram-se as discussões sobre a construção de uma Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) para o ensino básico. A primeira versão da BNCC foi publicada em março de 2016, 
provocando um intenso debate sobre autonomia e desigualdade no currículo. Nesse mesmo período, 
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propiciou, por exemplo, que o cargo de ministro da Educação tivesse seu ocupante trocado 

sete vezes em seis anos5, traz ao tema — mais do que atualidade — urgência. As escolas 

precisam estar aptas a construir projetos que lhes permitam seguir adiante, a despeito de toda 

instabilidade política e econômica e da descontinuidade de programas e governos. Por isso a 

importância de pensar as possibilidades e desafios do exercício da autonomia, ainda que esse 

não seja, de modo algum, um tema novo. 

A garantia e o exercício do direito à autonomia pedagógica pelas escolas públicas é 

algo que há muito acompanha as discussões sobre gestão e qualidade na educação brasileira.6 

Mesmo antes da positivação legal do direito à autonomia, o tema já aparecia como foco na 

discussão sobre as formas de organização da educação pública em um país com a dimensão e 

a diversidade do Brasil. 

Propostas de reorganização administrativa do ensino, que oscilaram entre a 

centralização e a descentralização, ainda não lograram êxito em tornar o sistema menos 

burocrático e hierarquizado. Mais do que isso, não conseguiram criar um ambiente 

institucional que propiciasse real mobilização por parte dos sujeitos dessa autonomia (SILVA, 

1996). A leitura de trabalhos e discussões sobre o tema parece revelar um cenário de poucas 

transformações. Os desafios para a efetiva autonomia da escola em 2017, não são tão 

diferentes daqueles que preocupavam teóricos e gestores em 1996, quando a atual LDB foi 

aprovada: o que é necessário para garantir que um sistema público de ensino promova 

igualdade de acesso e qualidade, sem sufocar as especificidades e demandas locais? Em que 

medida a participação da comunidade nas decisões pedagógicas da escola é viável? Como 

garantir que a autonomia não se converta em ampliação demasiada de encargos e 

                                                                                                                                                   
especialmente a partir de 2015, com o acirramento da crise política no Brasil, veio à tona um 
movimento chamado Escola Sem Partido, que ganhou destaque ao denunciar o que chama de 
“doutrinação ideológica” nas escolas brasileiras, encaminhando em câmaras municipais, assembleias 
legislativas e, inclusive, no Congresso Nacional, projetos de lei que procuram restringir a liberdade de 
professores e escolas na definição do currículo, especialmente quando se trata de temáticas de direitos 
humanos. Todas essas questões, que foram centrais nas discussões sobre a educação pública nos 
últimos anos, têm como tema de fundo a autonomia da escola em todas as suas acepções 
(administrativa, financeira e pedagógica). 

5 Entre 2012 e 2017, o MEC teve seu comando trocado por sete vezes, sendo que seis pessoas 
diferentes ocuparam o cargo. Fernando Haddad foi ministro entre 2005 e 2012, substituído por Aloizio 
Mercadante, de 2012 a 2014. Depois disso, a cadeira foi assumida por Henrique Paim (2014-2015), 
Cid Gomes (2015), Renato Janine Ribeiro (2015), Aloizio Mercadante (2015/2016) e Mendonça Filho 
(2016-2017). 

6Na década de 1980, período de grande mobilização dos profissionais da educação, o tema da 
autonomia e da gestão democrática passou a ocupar lugar de destaque nos debates sobre a educação 
nacional. Sobre isso, cf. SAVIANI, 2013. 
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responsabilidades para gestores e professores? Qual é o papel da sociedade civil nesse 

processo? 

Para responder a essas e outras perguntas, a pesquisa está dividida em quatro 

capítulos. Proponho neles um percurso para construção de uma concepção de autonomia 

pedagógica da escola que parta da legislação garantidora da autonomia e chegue na realidade 

de uma determinada escola, passando, ainda, pelas dimensões política e pedagógica de 

autonomia na história moderna e pelo lugar ocupado por esse conceito na teoria crítica de 

currículo, especialmente em Paulo Freire. 

No primeiro capítulo, me propus a buscar os fundamentos, do ponto de vista jurídico, 

da autonomia das escolas públicas no Brasil, traçando o histórico de seu reconhecimento legal 

e analisando seu atual status em nosso ordenamento. 

Nesse momento, a investigação teve em mente as seguintes questões: qual concepção 

de autonomia está consagrada nas leis? Quais escolhas políticas levaram a seu 

reconhecimento? Como esse conteúdo legal pode auxiliar na compreensão de uma concepção 

pedagógica de autonomia? 

Parar tanto, o capítulo foi dividido conforme duas abordagens distintas. 

Na primeira, trato da estrutura federativa do Estado brasileiro e da posição que dentro 

dela cabe à educação pública e à escola. Ao olhar para a organização político-administrativa 

do sistema educacional, foi possível apontar uma primeira contribuição para a compreensão 

do sentido de autonomia da escola. 

Já na segunda parte do capítulo, analiso a positivação da autonomia pedagógica da 

escola na legislação educacional brasileira e seu significado para a concepção de democracia 

e cidadania expressa na Constituição Federal de 1988. 

Ao analisar a autonomia pedagógica como um direito, busquei trazer uma visão mais 

sistemática do tema, considerando os princípios e fundamentos do sistema jurídico que abriga 

essa garantia. 

No capítulo dois, o conceito foi estudado a partir de um ponto de vista teórico, 

abordando-se diferentes concepções de autonomia ao longo da história moderna, 

especialmente aquelas que inspiraram movimentos no campo das ideias políticas e 
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pedagógicas. Para apresentar as categorias clássicas que tangenciam o tema, tomei por base 

pesquisas e artigos que analisam diferentes concepções do termo na política e na educação.7 

O capítulo três, por sua vez, realiza um apanhado analítico do tema da autonomia, este 

tomado na concepção específica de Paulo Freire. 

Em Freire, a ideia de autonomia está ligada a um projeto de educação, que, por sua 

vez, se liga a um projeto de sociedade e de país. Não se trata, assim, de pensar a concepção 

política e a concepção pedagógica de autonomia de forma separada, mas, ao contrário, de uni-

las em uma concepção única de autonomia da escola situada política e pedagogicamente. 

Desse modo, em Freire, há uma síntese dos percursos trilhados nessa pesquisa, pois, nele, o 

político e o pedagógico não se separam. 

Além disso, as concepções de educação e democracia defendidas por Paulo Freire 

apontam um caminho para uma concepção de autonomia da escola situada na história e na 

identidade brasileira. Paulo Freire não esteve a falar de qualquer autonomia em qualquer 

escola, mas produziu a partir, para e com o Brasil, com suas características políticas e sociais, 

que já contextualizavam seu trabalho desde Educação e atualidade brasileira (1959).8 

Não obstante sua obra ser histórica e culturalmente situada, é mesmo nessa concretude 

que ela encontra validade universal, porque parte da práxis localizada, do contexto definido e, 

assim, nos oferece contribuições concretas para as temáticas que aborda.9 Freire desejava que 

sua obra pudesse ser reinventada sempre, o que possibilita sua permanente atualização pelas 

mãos de pesquisadores e educadores do Brasil e do mundo. 

                                                
7 É o caso do artigo “Autonomia e educação: a trajetória de um conceito”, de Angela Maria 

Martins (MARTINS, 2002). A autora faz um sobrevoo histórico sobre o conceito de autonomia em 
suas dimensões políticas e filosóficas. O artigo contextualiza o termo e analisa como ele foi usado de 
forma instrumental por diferentes movimentos políticos na história. 

8 Educação e atualidade brasileira foi a tese apresentada pelo educador no concurso que lhe 
valeu o título de doutor e o cargo de professor de Filosofia e História da Educação na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da então Universidade do Recife, atual Universidade Federal de 
Pernambuco. Na obra, Freire discute, a partir de elementos histórico-antropológicos, a participação do 
povo na vida pública nacional e a chamada “inexperiência democrática” brasileira, refletindo sobre o 
papel da educação nesse cenário (SAVIANI, 2013). 

9A propósito da concretude versus universalidade na obra freireana, Casali (1998, p.95-6): 
“Freire, na verdade, nem pensou primeiro na universalidade. Pensou primeiro na miséria local, 
regional e nacional, e construiu, com os próprios miseráveis, referenciais concretos para uma prática 
concreta de superação da miséria, para o que a educação seria elemento indispensável, embora não 
suficiente. Daí o paradoxo: ao realizar o bem particular, Paulo Freire universalizou-se. A 
universalidade analógica de sua teoria tornou-se significativa para outras situações históricas e 
culturais, as mais diferenciadas, que têm esse desafio comum: o de contribuir, por meio da educação, 
para o que chamava de superação das dominações”.  
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Direta ou indiretamente, Freire tratou do tema da autonomia a partir de diferentes 

olhares: o pedagógico, e também o filosófico, o político e até o teológico. Ora a abordagem se 

situa mais no campo da reflexão teórico-conceitual, ora como descrição da ou prescrição para 

a prática. 

No primeiro caso, a ideia de autonomia está na base da própria visão de Homem e de 

cidadão em Freire, como sujeito ativo da sua história, como ser condicionado, mas não 

determinado, vocacionado a e a ser mais. 10  É também essência de como enxerga a 

democracia, espaço de participação verdadeira, e não apenas formal, e de distribuição radical 

do poder. Já num campo mais prático, a autonomia também é pensada na concretude da ação 

política de movimentos sociais, partidos, administração pública, e no olhar para a realidade da 

escola, seja no ensinar-aprender da sala de aula, seja nos muitos aspectos práticos do projeto 

pedagógico, tais como a avaliação, os colegiados, a formação de professores, a participação 

das famílias. Tudo isso passa pela concepção freireana de autonomia, em suas múltiplas 

dimensões. 

De todas elas, concentro-me mais detidamente nas questões conceituais e de 

fundamentos político-pedagógicos, portanto, nas concepções de autonomia que importam 

para o sentido de educação e democracia em Freire. Em outras palavras, busquei, em relação à 

autonomia, mais um “o quê”, “por quê” ou “para quê”, do que propriamente um “como”. Não 

que os aspectos práticos e ferramentais que dizem respeito ao dia a dia da autonomia da 

escola não sejam importantes — pelo contrário: são tão importantes quanto inseparáveis da 

dimensão conceitual. Todavia, busquei dar um passo atrás, para compreender antes o sentido 

e o propósito de autonomia da escola na obra freireana, de modo a compreender, afinal, do 

que estamos falando quando propomos a concretização do direito à autonomia da escola.11 A 

que projeto de educação — e de política — estaria alinhado. Entendo que, quando os termos 

“autonomia”, “participação” e “gestão democrática” tornam-se conceitos tão unânimes quanto 

                                                
10Saviani destaca que Freire pode ser lido a partir de uma concepção de fundo marcada pela 

“filosofia personalista na versão política do existencialismo cristão” (SAVIANI, 2013, p.332). Há, 
portanto, uma visão de Homem por trás da pedagogia freireana (que Saviani identifica como a do 
existencialismo cristão), e ela é importante para compreender sua concepção de autonomia.  

11No capítulo final, em que reflito sobre a realidade de uma escola municipal de São Paulo, 
essa abordagem se manterá, tratando-se mais de compreender o sentido de autonomia no projeto 
político-pedagógico e na visão da diretora da escola do que propriamente de analisar no detalhe uma 
ou mais práticas ali presentes. 
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genéricos, esse passo atrás torna-se fundamental para situar política, histórica e teoricamente 

as pesquisas e as propostas ligadas à autonomia na educação.12 

A educação é, notadamente, um campo fértil para slogans — pacotes atraentes na 

forma, mas vazios de sentido, conteúdo ou referências claras. É destino constante de 

propostas pretensamente neutras, técnicas e universais. Nesse cenário, Paulo Freire caminhou 

em direção oposta. A autonomia que afirma tem lugar na história e no território, e tem 

propósito explícito de transformação política e social. Por tudo isso, sua produção contém 

elementos fundamentais para se discutir a autonomia da escola de forma crítica e séria na 

atualidade. 

Por fim, a concepção de autonomia de Freire pôde ser verificada nos livros e na 

prática. As propostas para a autonomia da escola foram implementadas nos anos em que 

atuou diretamente na política pública, principalmente quando ocupou o cargo de secretário de 

Educação no município de São Paulo (1989-1991). Há, portanto, um campo vasto de pesquisa 

sobre o tema da autonomia da escola quando se trata da vida e obra de Paulo Freire.  

A presente investigação sobre o significado da autonomia pedagógica da escola no 

pensamento de Paulo Freire foi acompanhada de apontamentos históricos e biográficos do 

educador, pois, como não poderia ser diferente, sua obra é toda apoiada em sua história de 

vida e de lutas. Assim, o capítulo três se inicia apresentando a evolução do conceito de 

autonomia conforme ele foi sendo delineado na própria trajetória de Freire para, em seguida, 

trazer uma concepção-síntese e seus elementos constituintes, organizados em dez sentenças 

sobre a concepção freireana de autonomia da escola. 

Por fim, no capítulo quatro, a pesquisa trouxe apontamentos sobre os principais 

desafios para a efetivação da autonomia em uma EMEF de São Paulo. A escola estudada foi a 

mesma que me motivou o interesse e suscitou as primeiras questões sobre esse tema, 

conforme contei nas linhas anteriores. 
                                                
12Sobre as possíveis abordagens ligadas ao tema da autonomia da escola, Martins e Silva 

(2011) no artigo “Estado da arte: gestão, autonomia da escola e órgãos colegiados (2000/2008)”, 
publicado pela Fundação Carlos Chagas, destacam grande predominância de abordagens empíricas 
nesse tema, encontrando-se poucos estudos de caráter argumentativo, discutindo as próprias 
concepções de autonomia, participação ou função social da escola ou mesmo trazendo contribuições 
de outras ciências sociais e humanas para a temática da gestão educacional. Os autores descrevem, 
ainda, uma parcela significativa de produções acadêmicas (na amostra que selecionaram) nas quais os 
termos “autonomia” e “gestão democrática” tornaram-se “simples slogans educacionais esvaziados de 
significados ou maiores pretensões descritivas”, ocorrendo o que chamam de “usos das teorias como 
peças de encaixe para sustentação de pontos de vista”, nem sempre com esclarecimento dos 
referenciais teóricos que sustentam os termos (MARTINS; SILVA, 2011, p.242-3). Provocada por 
essa leitura, busquei assumir um objetivo explícito de investigação teórica e conceitual. 
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Num primeiro momento, apresento a história da EMEF e as principais características 

de seu projeto, a partir da leitura do PPP. Em seguida, a construção da autonomia é abordada 

a partir do ponto de vista de quem há mais de vinte anos trabalha pela autonomia da escola e 

dos estudantes. A diretora da EMEF concedeu uma entrevista no âmbito deste trabalho, 

relatando o trajeto em busca da constituição e afirmação de um projeto democrático na rede 

municipal de ensino. 

Seguramente, a compreensão ampla da realidade da escola demandaria entrevistas 

com outros atores além da diretora, especialmente professores, alunos, familiares e 

funcionários. Contudo, o recorte proposto se justifica pelo objetivo do trabalho de apresentar 

um aspecto prático ilustrativo, e não exaustivo, da construção analítica empreendida nos 

capítulos anteriores. Ademais, a diretora entrevistada, presente desde os primeiros passos do 

processo de afirmação da autonomia naquela escola, forneceu ao trabalho uma visão do 

projeto no tempo, integrando seu passado, presente e futuro, e de como a autonomia 

pedagógica foi se constituindo como uma questão central ao longo dos últimos vinte anos 

nessa escola.  

Tratou-se de olhar para uma prática com a curiosidade científica de compreender se a 

concepção das leis e dos livros dialoga com um caso concreto: 

Estudar é também e sobretudo pensar a prática e pensar a prática é a melhor maneira de pensar 
certo. Desta forma, quem estuda não deve perder nenhuma oportunidade, em suas relações 
com os outros, com a realidade, para assumir uma postura curiosa. A de quem pergunta, a de 
quem indaga, a de quem busca. (FREIRE, 1981, p.10) 

Antes de seguir, ressalto a influência do programa de Educação: Currículo na 

condução da pesquisa, não só do ponto de vista das referências, já relatado, mas também pelos 

diálogos proporcionados. A questão do grupo é, perceptivelmente, algo muito caro nesse 

programa de mestrado. A tarefa acadêmica não precisa ser solitária — ao contrário disso, as 

disciplinas foram verdadeiros grupos de reflexão, discussão e aprendizado coletivo. Assim, 

esse trabalho também se alimentou dos diálogos com meus colegas e suas respectivas 

pesquisas. Vivenciar um currículo que se funda no “diálogo democrático, buscando a 

transformação” (ABRAMOWICZ, 2006, p.18), fez toda a diferença nesse percurso.  
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PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

“Estudar é, realmente, um trabalho difícil. Exige de quem o faz 
uma postura critica, sistemática. Exige uma disciplina 
intelectual que não se ganha a não ser praticando-a.” 
(FREIRE, 1981, p.8) 

 

 

Esta pesquisa se vale da abordagem qualitativa, entendida como aquela que se apoia 

em uma análise ampla e dialógica de um tema, perpassando várias de suas facetas, e que não 

elimina a subjetividade do autor, mas leva em conta sua experiência e motivações 

(ABRAMOWICZ, 1996). A abordagem qualitativa tenta “captar o significado que as pessoas 

atribuem a determinados fatos, alvos do estudo em questão” (ABRAMOWICZ, 1996, p.50). 

Nessa pesquisa, as facetas do tema autonomia da escola a serem contempladas são a jurídica, 

histórica, política e pedagógica. 

Optei por adiantar a exposição da metodologia por entender que não há um corte entre 

a construção teórica e a análise do caso ilustrativo. A metodologia se refere a todo o percurso 

de pesquisa, o que inclui a seleção, análise e sistematização bibliográfica, e também o olhar 

para o caso prático. 

Esse é um estudo de caráter argumentativo 13 , que discute uma concepção de 

autonomia e de conceitos que lhe cercam, tais como participação e gestão democrática. Ainda 

que se agregue ao trabalho a dimensão concreta de uma determinada escola, não se trata de 

uma pesquisa empírica. 

Segundo Severino (2007, p.118), as diferentes metodologias decorrem do “modo de se 

praticar a investigação científica” e dos “enfoques diferenciados que se podem assumir no 

trato com os objetos pesquisados e eventuais aspectos que se queira destacar”. Neste trabalho, 

o enfoque é a investigação conceitual de autonomia, que foi auxiliada pelas técnicas da 

                                                
13 Essa denominação se baseia na classificação proposta por Martins e Silva (2011), que 

dividem as pesquisas mapeadas em quatro categorias: (i) espaços e canais de participação intraescolar, 
que reúne trabalhos interessados em examinar o funcionamento de órgãos colegiados; (2) relações e 
práticas interescolares, que investigam prioritariamente os processos interativos nos diferentes 
modelos de administração escolar; (3) políticas, programas e projetos governamentais e não 
governamentais, focados em analisar o planejamento e efetivação de políticas educacionais específicas 
e, finalmente (4) teorias e conceitos, categoria em que se situam “estudos de caráter argumentativo que 
discutem concepções de participação; autonomia, administração, modelos de gestão e da função social 
da escola; concepções de direção de escola; contribuições das ciências humanas e sociais para a gestão 
educacional; concepções de formação do gestor; Estados da Arte” (MARTINS; SILVA, 2011, p.235). 
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pesquisa documental e da entrevista. O interesse está mais no conceito do que no caso 

individual. 

Dito isso, explico nesse capítulo como organizei e sistematizei minha pesquisa. O 

desvelar da metodologia revela as inclinações e limitações do trabalho e explicita seu caráter 

inconcluso, o que considero essencial para que o texto cumpra sua função de fomentar o 

debate, promover o diálogo. Também para que, como autora, a partir das leituras e releituras 

críticas, eu possa continuar aprendendo e reinventando meu texto e minha temática de estudo: 

Se o que estuda assume realmente uma posição humilde, coerente com a atitude crítica, não se 
sente diminuído se encontra dificuldades, às vezes grandes, para penetrar na significação mais 
profunda do texto. Humilde e crítico, sabe que o texto, na razão mesma em que é um desafio, 
pode estar mais além de sua capacidade de resposta. (FREIRE, 1981, p.10) 

Feitas essas considerações iniciais, passo a apresentar os procedimentos adotados.  

 

Pesquisa bibliográfica 

 

O início do percurso metodológico deste trabalho foi o levantamento de bibliografia 

referente ao conceito de autonomia pedagógica da escola. Isso se deu basicamente de duas 

formas. 

Na primeira, procedi a uma pesquisa direta em acervos bibliográficos de livros, teses e 

dissertações e, especialmente, de artigos em periódicos. Para tanto, procurei utilizar termos de 

busca que indicassem obras sobre a temática. Foram eles: “autonomia da escola”; “autonomia 

pedagógica da escola”; “autonomia pedagógica”; “autonomia e educação” e “gestão 

democrática”.14 A pesquisa revelou dezenas de produções, e passei, então, a filtrar esse 

conteúdo de acordo com a abordagem que mais me interessava. Importante dizer que foram 

priorizadas as publicações focadas na fundamentação teórica desses conceitos e, também, as 

de perspectiva mais generalista ou global do tema, como as que se propunham a apresentar 

panoramas históricos, análises políticas e jurídicas ou mesmo leituras filosóficas. O resultado 

final desse mapeamento está descrito nas referências bibliográficas deste trabalho. 

                                                
14 Os acervos pesquisados foram: os bancos de teses e dissertações da PUC e da USP; o acervo 

da Fundação Carlos Chagas e da Revista e-Curriculum, e pesquisa livre de conteúdos em plataformas 
de busca na internet, o que me levou a uma série de outros periódicos e publicações, destacados nas 
referências.  
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Além dessa busca direta por publicações, a outra forma de conduzir minha pesquisa 

bibliográfica foi por meio das referências vindas do próprio percurso trilhado no programa de 

mestrado na PUC-SP. Falo das disciplinas cursadas, além dos seminários, eventos, grupo de 

pesquisa e bancas, acompanhados como parte de minha programação de aluna e pesquisadora 

no período de agosto de 2015 a junho de 2017. Nessas ocasiões, as referências foram 

encontradas incidentalmente, mas, não sendo menos relevantes que as primeiras, passaram a 

integrar meu acervo bibliográfico. Trata-se dos autores, textos e temas que compuseram as 

disciplinas e seminários cursados e os demais eventos. Nesse ponto, é importante destacar a 

presença marcante das teorias de matriz crítica no programa de Educação: Currículo da PUC-

SP, o que foi determinante para os referenciais deste trabalho. 

Por matriz crítica, refiro-me ao pensamento expresso em autores e teorias que 

propõem a superação da educação tradicional de forma crítica e dialética, com enfoque na 

superação de opressões e desigualdades educacionais, e com propósito de construção de uma 

escola justa, inclusiva, universal e democrática.15 

Essa superação é crítica e dialética porque não visa eliminar todos os elementos da 

educação tradicional, mas incorporar aquilo que mantém sua legitimidade, conforme critérios 

de universalidade, justiça e inclusão (DUSSEL, 2012). Nesse sentido, e ilustrando essa ideia, 

Paulo Freire, ao criticar a educação tradicional, não propôs a destruição da escola, mas sua 

transformação, para que passasse a acolher verdadeiramente a todos, em especial os 

oprimidos. 

O que define a matriz de pensamento crítico, portanto, é o propósito de transformação 

da educação, através da denúncia de uma realidade de vitimação e do anúncio de outra 

realidade possível (DUSSEL, 2012). O que move o programa de investigação científica de 

vertente crítica é a utopia possível de que fala Freire.  

                                                
15 Especificamente no caso da PUC-SP, Saviani (2013, p.420-2) situa nessa universidade o 

nascimento da chamada pedagogia histórico-crítica: “As ideias que vieram a construir a proposta 
contra-hegemônica denominada “pedagogia histórico crítica” remontam às discussões travadas na 
primeira turma de doutorado em educação da PUC-SP em 1979 [...] Numa síntese bastante apertada, 
pode-se considerar que a pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção dialética, 
especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às suas 
bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vigotski. A 
educação é entendida como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, 
isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática 
social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa”. 
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O pensamento crítico nasce da sensibilidade para com a realidade e busca desvelar se 

determinado currículo ou pedagogia tem propósitos de manutenção ou transformação. O 

ponto de partida é o dever ético de superação das opressões, sempre que identificada a 

existência de vítimas (DUSSEL, 2012, p.373). 

Segundo Abramowicz (2006, p.14), a vertente crítica no estudo curricular 

contemporâneo se apoia na contraposição a uma vertente tecnicista, propondo “uma nova 

concepção de currículo relacionada a interesses sociais mais amplos” e, por isso mesmo, 

multifacetados. No pensamento crítico, o currículo é pensado em sua dimensão cultural, 

social, histórica e política. A prática social é ponto de partida e de chegada da prática 

educativa (SAVIANI, 2013, p.422). 

A escola é tomada como agente ativo na elaboração, desenvolvimento e 

implementação do currículo. Ela é “construtora de currículo”, e o faz junto a educandos e 

comunidade, sempre em processo participativo e democrático, tornando-se um “espaço 

privilegiado de elaboração coletiva curricular” (ABRAMOWICZ, 2006, p.17). Esse 

pressuposto é fundamental em meu trabalho, porque é na matriz crítica que cabe falar em 

autonomia da escola. 

Por isso optei por abordar, no capítulo de metodologia, esses fundamentos. A premissa 

da qual parte este estudo é a de que a escola é o lugar da autonomia e da participação 

legítimas. A viabilidade da escola autônoma é ponto de partida. 

Na sistematização da pesquisa bibliográfica, o referencial teórico de maior destaque 

foi Paulo Freire, o que decorreu tanto da primeira como da segunda forma de levantamento de 

material. O autor já figurava em meu projeto de mestrado, por entender nele uma fonte 

importante para a temática e pelo próprio contato e interesse que eu já tinha por sua obra. Ao 

longo dos dois anos no programa isso ainda se aprofundou, pois Freire foi abordado direta ou 

indiretamente em todas as disciplinas cursadas. Por fim, também na busca direta de 

publicações, foram destacadas as que dialogavam com a perspectiva freireana. 

Concluídas essas etapas de exploração, seleção e estudo dos materiais bibliográficos, 

destaco aqui as referências com as quais, por fim, mais dialoguei. Além de Freire, houve 

consulta e referência constantes à Gadotti (2008, 2012, 2016), Lima (2013), Azanha (1991, 

1993, 1998), Saviani (2013), Martins (2002), Dussel (2012), Casali (1996, 1998) e 

Abramowicz (1996, 2006) — com maior frequência de um ou de outro, a depender do 

capítulo ou do tópico abordado, o que foi explicitamente destacado pelas referências diretas a 

esses autores. A bibliografia, assim, sugere e reflete as premissas críticas que procurei 

explicitar. 
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No diálogo com essas e outras obras, procurei seguir o ensinamento de Freire em 

“Considerações sobre o ato de estudar”, assumindo um papel de sujeito desse ato: 

Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu. É perceber o 
condicionamento histórico-sociológico do conhecimento. É buscar as relações entre o 
conteúdo em estudo e outras dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma de 
reinventar, de recriar, de reescrever — tarefa de sujeito e não de objeto. [...] Em última 
análise, o estudo sério de um livro como de um artigo de revista implica não somente numa 
penetração crítica em seu conteúdo básico, mas também numa sensibilidade aguda, numa 
permanente inquietação intelectual, num estado de predisposição à busca. (FREIRE, 1981, 
p.9) 

 

Análise documental 

 

O segundo procedimento utilizado foi o da análise documental. O que caracteriza esse 

procedimento é o fato de as fontes serem primárias, ou seja, o pesquisador analisa o texto 

diretamente, sem prévia mediação analítica. Nesta pesquisa, os documentos analisados foram: 

(i) a legislação educacional brasileira pertinente aos temas da autonomia na administração 

pública e da autonomia da escola; (ii) o PPP da escola escolhida, para ilustrar uma dimensão 

prática do tema da autonomia; e (iii) o parecer do Conselho Municipal de Educação (CME) 

que aprovou o PPP da referida escola como um projeto especial da rede municipal. 

No primeiro caso, da legislação, direcionei o foco de análise para a Constituição 

Federal de 1988 e para a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei no  

9.394/1996). Quando referenciei outras legislações ou documentos oficiais, foi por intermédio 

de textos analíticos que tratavam do tema. 

Não me propus a fazer uma análise exaustiva da legislação, o que demandaria um 

olhar para outras leis e especialmente para decretos, portarias e outras normas mais 

específicas e de menor grau hierárquico. Isso se justifica porque a ideia foi de examinar os 

fundamentos do direito à autonomia, o que implica buscar os princípios e objetivos que 

nortearam o legislador na positivação desse direito. Quando se trata de legislação, isso vem 

disposto nos diplomas de maior hierarquia, que dão as diretrizes, limites, objetivos e mesmo o 

sentido das normas inferiores, vocacionadas a aspectos procedimentais, de aplicação dos 

comandos superiores. 

Já quanto ao PPP e parecer do CME, a consulta se deu para descrição do histórico e 

dos principais elementos do projeto pedagógico da escola. 
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Na busca pela afirmação da autonomia da escola, os documentos dão força aos 

acordos e possibilitam que eles se tornem menos dependentes da vontade de sujeitos 

determinados. Além disso, servem de fonte de pesquisa e conhecimento para outras escolas e 

projetos. 

Entrevista 

 

Por fim, o último procedimento utilizado foi o da entrevista. Nele, há uma interação 

entre pesquisador e pesquisado, em que o primeiro apreende o que o sujeito pensa, representa 

e argumenta em uma determinada temática (SEVERINO, 2007). A entrevista pode ser do tipo 

estruturada, com questões previamente estabelecidas, ou livre (não diretiva), quando as 

informações são colhidas pelo discurso espontâneo do sujeito. 

Esta pesquisa optou por um modelo livre, onde o “o entrevistador mantém-se em 

escuta atenta, registrando todas as informações e só intervindo discretamente para, 

eventualmente, estimular o depoente” (SEVERINO, 2007, p.125). 

As intervenções que realizei foram no sentido de estimular a entrevistada a prosseguir 

na reflexão sobre o significado da autonomia pedagógica para a história e projeto daquela 

escola, a partir de seu ponto de vista. Embora tenha feito algumas perguntas, elas não partiram 

de um roteiro estruturado, mas sim do que, durante aquele diálogo, eu fui percebendo como 

algo importante para o estudo.16 

Como se tratou de entrevistar uma única pessoa, não elaborei categorias rígidas de 

análise, mas procurei agrupar as falas em temas que se relacionassem com conceitos dos 

capítulos analíticos. 

Enfim, os resultados desse percurso de pesquisa são apresentados nos capítulos que 

seguem, iniciando-se pela abordagem jurídica do tema. 

  

                                                
16 Com o fim de preservar a imagem e privacidade da escola e da diretora entrevistada, os 

nomes reais foram alterados para “Alpha” e “Cláudia”. 
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1. O DIREITO: CONCEPÇÃO DE AUTONOMIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

A compreensão da autonomia pedagógica da escola como um direito pede mais do que 

a enumeração das leis ou normas em que ele está positivado. É importante partir de um olhar 

sistêmico que localize essa garantia na estrutura política e administrativa do Estado brasileiro 

como um todo. Do mesmo modo, é interessante olhar para o histórico e contexto que levou a 

essa escolha política. As duas abordagens são apresentadas a seguir. 

 

1.1. Organização político administrativa da educação pública: onde se localiza a 

escola? 

 

O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, 

municípios e Distrito Federal. Como federação, organiza a divisão de competências públicas 

entre seus entes federados, de acordo com a Constituição Federal. 

A Constituição é o documento legal que vai elencar as atribuições da União, estados e 

municípios de acordo com cada matéria e área de atuação. Algumas dessas atribuições são de 

competência específica de um ente. Por exemplo, apenas a União cuida da emissão de papel-

moeda. Outras matérias, no entanto, obedecem a uma organização de competências 

compartilhada, como é o caso da educação. A educação pública é matéria de ação da União, 

estados e municípios, tanto do ponto de vista da produção de normas (competências 

legislativas), como da organização e execução das políticas (competências materiais). 

Antes de compreender como exatamente está posta essa divisão de atribuições na 

educação brasileira, vale estender um pouco o conceito de federação, pois é aqui que repousa 

uma primeira concepção jurídica para o termo autonomia. 

O que caracteriza uma federação, mais do que descentralização do governo, é o fato de 

os entes federados serem dotados de autonomia. Etimologicamente, “autonomia” significa 

capacidade de governar-se segundo as próprias leis.17 Opõe-se a “heteronomia” — quando as 

normas são elaboradas por um terceiro — e a “anomia”, que significa ausência de normas. 

                                                
17 Definição do Dicionário Aurélio (2012): “1. Faculdade de se governar por si mesmo. 2. 

Direito ou faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias”. 
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Desse ponto de vista, portanto, ter autonomia implica tomar parte da elaboração das próprias 

leis. 

Um Estado federado é aquele formado pela união de “coletividades públicas dotadas 

de autonomia político-constitucional, ou seja, de autonomia federativa” (OLIVEIRA, 2011, 

p.83). 

Isso significa que, além da União, os estados e municípios também podem elaborar as 

próprias normas e organizar sua estrutura político-administrativa. No caso dos estados, a base 

dessas normas está disposta na Constituição Estadual. Cada estado tem a sua Constituição. Já 

quanto ao município, a autonomia política vem expressa em sua Lei Orgânica, espécie de 

constituição municipal. Estados e municípios também têm seus próprios poderes executivos e 

legislativos. 

Como os entes federados são dotados de autonomia, e não de soberania, essas normas 

não podem contrariar a Constituição Federal, fonte de toda a estrutura político-administrativa 

do Estado federal brasileiro, e que confere unidade ao sistema jurídico. É a Constituição 

Federal, inclusive, que concede autonomia aos entes federativos, optando pela partilha de 

competências e definindo seu conteúdo e limites. Portanto, mesmo havendo autonomia, os 

entes estão limitados pelos princípios e normas gerais da Constituição Federal. 

Juridicamente, portanto, autonomia é a capacidade de produzir as próprias leis e de se 

auto-organizar administrativamente, obedecendo aos princípios e normas gerais do sistema ao 

qual se pertence. 

No caso da educação, no Brasil esse sistema é nacional, porque se organiza a partir de 

diretrizes e bases que cobrem o conjunto dos seus subsistemas de ensino (o federal, os 

estaduais, o distrital, os municipais, o público e o privado). 

A educação brasileira está estruturada sob o princípio da cooperação entre os entes 

federativos. A Constituição Federal elege o regime de colaboração como base para o 

desenvolvimento da educacional nacional. Trata-se, assim, de um típico exemplo de matéria 

em que há repartição de competências entre os entes. 

Essa repartição pressupõe, basicamente, duas formas de competência: a material, que 

significa estabelecer quem faz o quê em termos de organização, financiamento e execução das 

políticas públicas de educação; e a legislativa, que vai determinar sobre o quê cada ente 

federativo pode legislar em matéria de educação. 
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Começo pela competência material. O dever de “proporcionar os meios de acesso à 

cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”18 é de competência 

comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa atribuição genérica 

foi especificada pela emenda constitucional no 14/1996, quando a Constituição passou a 

dispor sobre a oferta de educação escolar. É o artigo 211 da CF/88 que vai dizer o que cabe a 

cada ente: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios;  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.  
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório.  

Assim, o artigo mencionado indica o que cada ente deve fazer, em termos de ensino, 

atribuindo-lhes etapas ou níveis de atuação prioritária. Importante considerar que o regime de 

colaboração adotado implica a corresponsabilização de todos na garantia do direito à 

educação. Assim, mesmo sendo a educação, infantil, por exemplo, uma atribuição prioritária 

dos municípios, isso não exclui a responsabilidade dos estados ou da União, ainda que atuem 

apenas indiretamente, pelo repasse de recursos. 

É importante ressaltar o papel da União, que, além de organizar e manter instituições 

de ensino federais, também deve atuar de forma redistributiva e supletiva em relação aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, a União tem o dever de apoiar 

financeira e tecnicamente os demais entes em matéria de educação. 

Historicamente, no Brasil, sobretudo antes da CF/88, a União não assumia esse papel 

central no sistema educacional. Isso foi uma das causas das desigualdades regionais, ainda 

presentes na educação. Para diminuir essas disparidades é que a CF/88 elevou a União ao 

patamar de garantidora última do direito à educação em todos os níveis. 

Do ponto de vista da autonomia, essa é uma reflexão importante no sentido de reiterar 

que a autonomia jurídica dos entes federados e de seus respectivos sistemas de educação não 

significa soberania ou desresponsabilização da União, havendo importantes mecanismos de 
                                                
18 Constituição Federal, art. 23, inciso V. 
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corresponsabilidade que visam sanar desigualdades e garantir um padrão mínimo de acesso e 

qualidade em nível nacional. Essa é uma construção ainda em andamento no Brasil, mas que 

nos últimos anos veio se intensificando por meio de instrumentos como o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), no campo da repartição de recursos, e, especialmente, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), que visa articular ainda mais a relação entre os entes federados, 

definindo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para ações integradas dos poderes públicos. 

Conforme art. 214 da CF/88, seria também papel do PNE implementar o Sistema Nacional de 

Educação (SNE), visando conferir ainda mais unidade aos mecanismos de garantia do direito 

à educação.19 

Sob a ótica deste trabalho, a organização de um Sistema Nacional de Educação, ainda 

que a primeira vista pareça significar perda da autonomia dos estados e municípios — e, por 

conseguinte, das escolas —, pode, na verdade, ter o efeito contrário. Ao se criar mecanismos 

concretos de redução de desigualdades e estabelecimento de padrões nacionais de acesso e 

qualidade, pode-se ampliar as condições para que cada escola tenha estrutura mínima para 

estabelecer e executar seu projeto.20 

Até aqui tratei da competência material. Quanto à competência legislativa na 

educação, trata-se da possibilidade que determinado ente federativo tem de editar normas 

sobre educação e ensino. Nesse caso, os dispositivos constitucionais que vão determinar como 

fica essa repartição são os artigos 22 e 24, definindo, respectivamente, as competências 

privativas e as competências concorrentes em matéria de legislação educacional. 

O artigo 22, inciso XXIV, prevê que compete privativamente à União legislar sobre 

diretrizes e bases da educação nacional. Essa competência se materializa na LDB, que 

atualmente é a lei no 9.394/1996. Como a competência é privativa, mais ninguém pode dispor 

sobre esse tema. 

Também no âmbito da União estão as competências do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que é o eixo normativo do Ministério da Educação (MEC). Formado por 

representantes do MEC e da sociedade civil, sua missão é assegurar a participação da 

                                                
19 Segundo o Plano Nacional de Educação instituído pela lei no  13.005/2014 (art. 13), o poder 

público deveria instituir, em lei específica, contados dois anos da publicação deste plano, o Sistema 
Nacional de Educação, prazo este que se encerraria em 25/06/2016. Até a data de depósito desse 
trabalho (25/07/2017), o SNE não havia sido instituído. 

20 Sobre o conceito de sistema educacional e seu significado na construção de uma política 
pública de educação, cf. SAVIANI, 2008. 
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sociedade na definição e aprimoramento das políticas públicas de educação. As atribuições do 

CNE são normativas, deliberativas e de assessoramento ao ministro da Educação, cabendo-lhe 

formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo 

cumprimento da legislação (lei no  9.131/1995). 

Já o artigo 24, inciso IX, prevê que compete à União e também aos estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

A competência legislativa concorrente divide atribuições conforme um critério vertical 

de predominância do interesse. Nesse caso, compete à União estabelecer apenas normas 

gerais, e aos estados complementar essas normas por meio de legislações específicas de 

acordo com as peculiaridades regionais. Na ausência de normas gerais, os estados disciplinam 

o tema livremente. Aos municípios fica reservada a competência suplementar, que lhes 

garante a possibilidade de estabelecer as próprias normas para assuntos de interesse local. 

No caso da educação, a combinação dos dois dispositivos indica que toda matéria que 

não esteja na regulamentação da LDB ou do CNE torna-se um tema de competência 

concorrente, em que a União faz normas gerais e os estados e municípios as complementam. 

Portanto, também no campo legislativo, tem-se uma predominância do papel da 

União, indicando uma opção constitucional pela unidade das políticas de educação no Brasil. 

O desenho jurídico que materializa essa opção impõe limites importantes à discricionariedade 

de estados e municípios, mas não elimina a autonomia desses entes federados, que detêm 

sistemas de ensino próprios, com normas também específicas. 

O conjunto de normas provenientes da União, estados e municípios forma a legislação 

educacional brasileira. Todas essas leis, sejam elas de competência privativa ou concorrente, 

inclusive a LDB, devem se submeter aos princípios e normas da CF/88, não podendo 

contrariá-los, seja nos dispositivos especificamente sobre educação ou em qualquer outro. 

Assim, temos um cenário em que a base da legislação educacional está, antes de tudo, 

na CF/88, seguindo-se a ela as normas gerais editadas pela União, especialmente a LDB e as 

normativas do CNE, e, por fim, as normas regionais e locais, num sistema hierárquico vertical 

que tem a Constituição no topo. 

Toda e qualquer política educacional, de centralização ou descentralização de poderes, 

deve buscar seu sentido e raiz na CF/88, onde está disposto o projeto nacional de educação. 

Para compreender o sentido jurídico de autonomia da escola, portanto, é, inicialmente, a esse 

documento que se deve recorrer. 
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A escola se encontra na ponta dessa organização político-administrativa, sendo a 

destinatária final das competências materiais e legislativas dos entes federados. Contudo, 

dotada de autonomia, ela também é produtora de normas. 

Com sua parcela de autonomia, concedida pela CF/88 e pela LDB, à escola cabe 

elaborar seu PPP e seu regimento escolar. 

O PPP é o documento que define a identidade da escola. Além de retratar a realidade 

de cada escola e comunidade, ele também é um guia e uma carta de intenções, no sentido de 

expor objetivos, sonhos, metas e também as propostas e ações para alcançá-los. O PPP 

estabelece a visão de educação em cada escola e permite que, junto à comunidade, sejam 

definidos os meios e estratégias para sua concretização. 

Deve ser um documento vivo, ao alcance de todos e capaz de dar parâmetros e rotas 

para a tomada de decisão por todos os membros da comunidade escolar. Tudo o que é 

planejado, executado e avaliado na escola deve estar de acordo com o PPP. Fazendo uma 

analogia com a estrutura legal do Estado brasileiro, delineada anteriormente, o PPP é como se 

fosse a Constituição da escola, porque consolida e materializa as escolhas e visões desse 

coletivo e, por isso mesmo, vincula cada um no cumprimento dessas disposições. 

Se é na Constituição Federal que se expressa o projeto de país, é no PPP que se vai 

apresentar o projeto de educação de cada escola. Ele deve estar de acordo com os princípios e 

normas gerais do estado/município a que pertence, com as normas e diretrizes da educação 

nacional e, ao fim, com a própria CF. 

O regimento escolar, por sua vez, é o conjunto de normas da escola que organiza todo 

o seu funcionamento, incluindo a organização administrativa, didática, pedagógica e 

disciplinar da instituição, bem como direitos e deveres de quem a compõe. Ele é menos um 

guia de intenções do que um conjunto de prescrições que regula as relações entre a instituição, 

seus funcionários, gestores e estudantes. 

Pelo seu caráter administrativo e normativo, o regimento escolar é uma ferramenta de 

autonomia, e deve ser usado pela escola para dar cumprimento ao PPP. Com a atual LDB 

(1996) e suas garantias, o regimento escolar é também um instrumento de gestão democrática, 

que vai organizar as instâncias participativas da escola. Para entrar em vigor, ele deve ser 

aprovado pelas secretarias de educação e, assim como o PPP, deve estar de acordo com a 

legislação aplicada no País, no estado e no município. 
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1.2. Reconhecimento legal do direito à autonomia da escola 

 

A estrutura político-administrativa da educação nacional é aqui compreendida como 

uma organização federativa em que entes, dotados de autonomia política, cooperam entre si 

na regulamentação e prestação das políticas de educação. A escola está posicionada nessa 

estrutura como instituição pertencente a uma rede de ensino de um ente federativo, também 

dotada de autonomia, mas nesse caso autonomia administrativa, financeira e pedagógica, 

concentrando-se nosso interesse nesta última. 

A autonomia da escola é garantida expressamente pela LDB, em seu artigo 15: 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

A leitura desse dispositivo deve ser combinada com a dos artigos 12, 13 e 14 da LDB, 

que atribuem à escola e aos educadores a tarefa de elaboração da própria proposta 

pedagógica, garantindo também a participação da comunidade nesse processo: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
[...] 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 
 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Assim, a lei possibilita que as escolas sejam planejadas de acordo com suas 

peculiaridades e demandas locais. Toda escola pública tem autorização legal para criar um 

projeto pedagógico próprio. 

O fundamento dessas disposições se encontra na CF/88, que elenca como princípios da 

educação nacional a gestão democrática e o pluralismo de concepções pedagógicas. 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
[...] 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

As Constituições e leis de Diretrizes e Bases anteriores não consagravam o direito à 

autonomia na forma como ele é reconhecido hoje. Isso se explica pelas próprias 

características da CF/88 e pelo contexto de redemocratização do País. Somente nesse 

momento foi possível falar em autonomia e participação política nas instituições públicas. 

Em artigos e conferências sobre o tema da autonomia da escola, Azanha (1998) 

sistematizou o histórico do aparecimento do termo “autonomia” nos documentos oficiais até a 

CF/88 e a LDB/96. Segundo o autor, ao menos até a década de 1980, o termo aparecia apenas 

esparsa e indiretamente nas leis e textos públicos e, quando aparecia, seu sentido era muito 

restrito e pouco operacional. 

O autor começa analisando o Manifesto dos pioneiros da educação nova, documento 

de 1932, redigido por intelectuais de alta expressão nacional e dirigido ao povo e ao governo, 

e que propunha uma reforma do ensino nacional, visando sua modernização. O Manifesto teve 

grande repercussão por pelo menos 30 anos após a sua publicação, e ainda hoje pode oferecer 

considerações interessantes e que não perderam o valor. Tratou-se, portanto, de um 

documento vanguardista. Mesmo considerado o caráter moderno, democrático e liberal do 

Manifesto, não há referências à autonomia da escola: 

No longo documento, a palavra “autonomia” aparece duas ou três vezes e apenas para indicar 
a conveniência de que, além das verbas orçamentárias, fosse constituído um fundo especial, 
destinado exclusivamente a atender empreendimentos educacionais que assim ficariam a salvo 
de injunções estranhas a questão educacional. (AZANHA, 1998, p.33) 

O Manifesto de 1932 dedica uma das partes de sua estrutura para tratar das bases 

políticas e administrativas do que denomina “função educativa” do Estado. Nesse tópico, 

propõe a autonomia da função educacional, que é, na verdade, diferente de autonomia da 

escola. 

Para compreender essa diferença, é preciso considerar o contexto do Manifesto de 

1932. Os Pioneiros preocupavam-se com a unidade política e cultural de uma reforma na 

educação brasileira, e suas propostas buscavam dar conta de um projeto de educação que 

fosse de fato nacional. Nesse sentido, a ideia de autonomia da função educacional importava 

em evitar que a educação continuasse submetida a interesses políticos transitórios e 
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localizados (SAVIANI, 2013, p.246). O Manifesto denunciou a incoerência das pequenas e 

muitas reformas na educação brasileira, que dificultavam a existência de um projeto único e 

duradouro. 

Quando fala em autonomia, portanto, refere-se à necessidade de a educação constituir-

se como um setor público com programas e verbas próprias, mas não chega a falar em 

autonomia das escolas, exatamente porque a preocupação nesse momento era a unidade, e não 

a diversidade. 

Ainda sobre o Manifesto, como documento político ele apresenta uma especificidade 

interessante, que foi a defesa radical da escola pública. Em âmbito internacional, o 

movimento escolanovista, propondo mais liberdade e autonomia nos processos de 

aprendizagem, esteve essencialmente ligado à educação privada. Ao propor um projeto 

unificado de educação nacional, centrado na escola pública, laica, gratuita e de acesso igual a 

meninos e meninas, o Manifesto de 1932 foi, inclusive, acusado de tolher a liberdade 

educacional, acusação vinda dos setores representantes da educação privada no Brasil, 

especialmente das escolas católicas (SAVIANI, 2013). Assim, os Pioneiros não consideravam 

ainda a ideia de autonomia de cada escola pública porque, antes disso, tratava-se garantir que 

houvesse uma educação pública separada das instituições privadas.  

Fato é que, para fins do histórico de afirmação da autonomia da escola, importa dizer 

que o Manifesto de 1932 não avançou propriamente no tema, ainda que tenha feito importante 

defesa da autonomia dos estudantes como ponto essencial ao processo educacional: 

Foi a Escola Nova que levantou mais alto a bandeira da autonomia na escola [e não da escola], 
entendendo-a como livre organização dos estudantes, autogoverno [...] Todavia, o movimento 
da Escola Nova, que introduziu os métodos ativos e livres na educação enfatizou mais a 
autonomia como fator de desenvolvimento pessoal do que como fator de mudança social. Ela 
tem o mérito, porém, de evidenciar como a autonomia e o autogoverno fazem parte da própria 
natureza da educação. (GADOTTI, 2006, p.16) 

Em 1933, Fernando de Azevedo, intelectual responsável pela redação do Manifesto e 

conhecido pelas propostas reformadoras que defendeu para a educação, redigiu um outro 

documento, o Código da Educação do Estado de São Paulo (decreto no 5.884/33), em que 

reorganizava o sistema de ensino paulista em todos os níveis, tratando, inclusive, de sua 

organização administrativa. Nos mais de novecentos artigos do decreto, nenhuma referência à 

autonomia da escola, embora já constasse, em um pontual artigo, uma indicação sobre a 

importância da autonomia didática do professor (AZANHA, 1998). 
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Quanto às antigas leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei no  4.024/1961 

e lei no 5.692/1971), nenhuma delas cita a autonomia, tal como prevista hoje. A novidade, 

contudo, ficou por conta do aparecimento de norma segundo a qual cada estabelecimento de 

ensino, público ou particular, deveria se organizar por regimento próprio. Embora, em um 

primeiro olhar, isso levasse a crer que as LDBs já apontavam para uma direção de autonomia 

da escola, Azanha (1998) esclarece que, na prática, essa mesma norma foi inviabilizada 

quando a LDB de 1971 permitiu a adoção de um regimento único pelos sistemas de ensino. 

No caso de São Paulo, tanto o estado como o município adotaram o regimento único, 

impedindo, na visão de Azanha, qualquer movimento de autonomia no sentido de elaboração 

das próprias normas. 

Ausente das Constituições federais e das leis nacionais de educação, foi em um texto 

oficial da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 1983, que, pela primeira vez, a 

questão da autonomia da escola foi tratada de forma direta e enfática, tratando essa proposta 

como um caminho para a qualidade da educação e relacionando-a com reivindicações que 

passavam pelo regimento próprio, mas iam além. O documento pugnava por uma “autêntica 

convivência democrática” na escola, baseada e expressa em um “projeto pedagógico mais 

amplo, que é a verdadeira razão de ser de uma escola democrática” (AZANHA, 1998, p.42). 

Esse texto, denominado Documento preliminar para reorientação das atividades da 

secretaria, tratava da reforma do ensino público estadual, e pode ser considerado um marco 

no estudo da concepção de autonomia da escola, exatamente porque destacou dois aspectos 

fundamentais do sentido da autonomia que hoje está consagrado nas leis: projeto político-

pedagógico e gestão democrática. 

No entanto, tratava-se, ainda, de um documento trazendo uma proposta, uma 

convocação do magistério para pensar essa questão, e não propriamente de uma lei garantindo 

tal autonomia. 

No campo legislativo, os marcos legais do reconhecimento do direito à autonomia 

como possibilidade de a escola deter um projeto pedagógico próprio são a CF/88 e a LDB/96, 

nossa terceira LDB. Os documentos legais anterior a estes, quando falaram em autonomia, se 

limitaram à possibilidade de a escola constituir o próprio regimento escolar, mas não 

vincularam a esse regimento a existência de um PPP também próprio. Aqui é que está a 

novidade trazida por esses dois diplomas. 

A legislação atual atribui à escola a função de elaborar tanto o projeto (PPP) como as 

normas que definirão sua execução (regimento escolar). 
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O projeto da escola, expresso no PPP, guarda aquilo que a escola quer ser, seu 

horizonte, e, por conseguinte, sua visão de educação. É um processo inconcluso, que cada 

escola deve viver à sua maneira. A própria etimologia de projeto traz essa noção: projeto é o 

que impulsiona para frente, o que tira do lugar. Um projeto não diz apenas sobre o hoje. Ele 

confronta o instituído com o instituinte, ele desafia a realidade da escola (GADOTTI, 2012). 

Ao possibilitar que cada escola tenha seu projeto, o que ocorre é uma mudança de 

paradigma, visando a superação da escola pública como mero aparelho burocrático do Estado, 

e da comunidade como mera usuária de serviços educacionais prontos e acabados:  

Um projeto é um esforço de integração da escola em um propósito educativo comum, a partir 
das práticas vigentes na situação institucional [...] Elaborar um projeto pedagógico é um 
exercício de autonomia. (GADOTTI, 2012, p.42) 

O regimento, por sua vez, será a “condição administrativa para as tarefas essenciais da 

escola, entendidas como a elaboração e execução de um projeto pedagógico” (AZANHA, 

1998, p.35). O regimento dará o caráter normativo aos elementos do projeto, possibilitará que 

a escola se organize em busca desse norte. 

Se a escola pode ter seu regimento, mas o projeto é imposto, não se pode dizer que 

haja autonomia. Por outro lado, se o PPP é autoral, mas as regras que regem o dia a dia da 

escola não o são, a autonomia está incompleta. 

Assim, são os dois documentos em conjunto — PPP e regimento — que definem a 

autonomia pedagógica da escola. 

A LDB de 1996 representou um progresso definitivo exatamente porque, pela primeira 

vez, autonomia da escola e autoria do PPP apareceram vinculados em um texto legal 

(AZANHA, 1998). 

Também na LDB/96, são os artigos 12 e 13 que dão a dimensão democrática desse 

projeto e determinam que sua elaboração é tarefa de toda a comunidade escolar. Aqui a 

autonomia toca no conceito de gestão democrática, sendo o segundo decorrência da primeira: 

havendo o direito de elaborar o PPP, ele será feito de forma participativa e democrática. 

Mas foi antes disso, na CF/88, que as bases dessas garantias foram construídas. A 

visão de direito e de democracia que inaugura a possibilidade de se falar em autonomia da 

escola veio com a Constituição responsável pela transição jurídica na redemocratização do 

País. Denominada Constituição Cidadã, ela prevê, fundamenta e valoriza diversos 

mecanismos de participação popular nas decisões e na gestão pública, não apenas na temática 
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da educação, mas também na saúde, na assistência social e em outras áreas de políticas 

públicas. 

No campo da educação, consagra os princípios da gestão democrática e do pluralismo 

de concepções pedagógicas como bases da educação nacional, e aponta para o papel da 

educação na formação cidadã dos sujeitos. 

Explicita, portanto, um projeto claro para a educação nacional, que passa pela 

educação democrática. É esse projeto que vai dar a garantia, mas também os limites, da 

autonomia das escolas: respeito aos valores democráticos, à diversidade, à formação para o 

trabalho e para a cidadania. Todo e qualquer PPP deve encontrar-se dentro desses limites e 

princípios. 

Enfim, o direito à autonomia pedagógica é a possibilidade de que cada escola elabore 

o próprio PPP, entendido este como o projeto singular de educação de cada instituição, bem 

como o próprio regimento escolar, entendido como documento normativo que vai concretizar 

o PPP, respeitadas as diretrizes e normas gerais nacionais e da rede de ensino a que pertence 

e, por fim, os princípios e valores democráticos da ordem jurídica brasileira. 
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2. O CONCEITO: AS CONCEPÇÕES POLÍTICAS E PEDAGÓGICAS DE 

AUTONOMIA NA HISTÓRIA MODERNA 

Em uma democracia, a ideia de autonomia é estrutural, exatamente porque se trata do 

regime em que não se separa aqueles que fazem daqueles a quem se destinam as regras. O 

poder emana dos e pertence aos cidadãos. 

No caso das instituições que compõem o Estado democrático, o grau de autonomia de 

que usufruem dependerá dos princípios e regras que organizam o sistema em questão. Por 

extensão, também a escola tem sua autonomia como reflexo das características políticas do 

Estado em que se encontra, e não apenas das ideias pedagógicas predominantes. 

Por isso a importância de se olhar para as diferentes concepções de autonomia na 

história do pensamento político. É impossível falar de autonomia na educação sem antes 

pensar em seu significado na política. Passo, então, a esse primeiro panorama. 

 

2.1. Concepções de autonomia na história do pensamento político 

 

A ideia que se tem quanto ao conteúdo e alcance da autonomia nos diferentes 

momentos do pensamento político está ligada à forma de distribuição do poder. Nesse 

sentido, autonomia é um termo que já foi associado e equiparado a alguns outros, como 

“descentralização”, “desconcentração”, “autogestão”, “autogoverno”, indicando exatamente 

as múltiplas possibilidades de organização do poder político. 

As concepções de autonomia que essas possibilidades ensejam localizam-se entre dois 

polos. O primeiro deles é o da participação no poder, que engendra os conceitos de 

representação, descentralização ou desconcentração. O segundo polo é o da detenção do 

poder, que abrange concepções como as de autogoverno ou autogestão. Usarei desses polos 

para classificar as diferentes concepções de autonomia na história.21 

O marco temporal inicial será o surgimento do Estado moderno, a partir do 

pensamento iluminista. 

                                                
21Essa é uma divisão abstrata e didática, que não assume toda a complexidade dos conceitos e 

movimentos políticos e educacionais que vou apresentar. Como toda classificação, trata-se de uma 
chave de explicação que procura facilitar a exposição de um conceito em suas várias representações 
históricas. Essa chave de explicação tem por parâmetro a questão do acesso e distribuição do poder. 



 

 

43 

Embora a autonomia, como tema inerente à existência e convivência humana, tenha 

permeado a filosofia em todos os tempos, é no cerne do pensamento político moderno que ela 

se apresenta como um elemento estruturante do Estado, constituindo-se como o conceito 

central na passagem do Estado feudal para o liberal e democrático. 

No Estado democrático, elimina-se a separação essencial entre governantes e 

governados. O povo dá a lei a si próprio por meio de mecanismos de representação 

(BOBBIO, 2000). Aquele que recebe o poder tem somente um mandato, delegado por uma 

universalidade: 

[...] o fundamento de tal exercício é o poder da comunidade (como potentia). Aquele que 
exerce o poder [potestas], o faz por outro (quanto à origem), como mediação (quanto ao 
conteúdo), para o outro (como finalidade). (DUSSEL, 2007, p.39) 

A autonomia, assim, está na essência da construção de uma nova forma de Estado e de 

governo, e, portanto, de detenção e distribuição do poder político. 

Esse marco temporal situa-se no final do século XVIII e início do século XIX, 

momento de profundas mudanças na filosofia, na política e na sociedade, especialmente a 

partir da Revolução Francesa. O encerramento do ciclo feudal, que tinha como base o 

cristianismo, dá origem ao ciclo da modernidade, que tem por base o liberalismo e a 

autonomia individual. 

No campo da filosofia, Immanuel Kant é quem representa essa passagem. 

Kant definiu e deu centralidade ao conceito de autonomia na modernidade. No 

Iluminismo, a razão — que se expressa na ciência — teria a finalidade de libertar o homem da 

superstição e da ignorância. Kant parte do pensamento iluminista, mas vai além, atribuindo ao 

próprio indivíduo a responsabilidade de se libertar, fazendo uso de sua razão (POSSANI, 

2008). 

Em Kant, portanto, autonomia é concebida como autodeterminação, e pressupõe a 

vontade do individuo em querer conceber a própria lei: “a vontade é autônoma na medida em 

que não é simplesmente submetida a leis, já que é também sua autora”. Nesse ideal de Kant 

está o “fundamento da dignidade humana e do respeito, o que foi central para o 

desenvolvimento dos sistemas legais, dos sistemas educacionais e da sociedade moderna 

como um todo” (ZATTI, 2007, p.16). 

É este também o momento de consolidação do capitalismo como expressão do 

pensamento liberal na economia, tendo seu fundamento na ideia do trabalhador livre.  
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O espírito do tempo é o da liberdade e subjetividade: o indivíduo autônomo, e não 

mais Deus, no centro da política. O indivíduo, agora como cidadão e não mais súdito, decide 

os rumos da vida em sociedade por meio dos mecanismos de participação no poder político. 

Nesse contexto, a autonomia, identificada à ideia de participação, ganha dimensão de 

princípio fundante das novas estruturas políticas que marcaram a democracia liberal do século 

XIX em diante. Esse é o polo da autonomia identificada como participação. 

Contudo, é a própria ideia de autonomia que vai fundamentar os movimentos políticos 

de crítica e superação do pensamento liberal. O sindicalismo, o socialismo e o anarquismo, 

nesse sentido, ao contestarem o capitalismo e a democracia liberal, também se valerão do 

princípio da autonomia, mas não mais no seu viés de participação, e sim como sinônimo de 

retomada do poder. Esses movimentos vão, de diferentes maneiras, propor formas de 

organização da sociedade baseadas na autonomia real, e não apenas formal, e que por isso 

serão chamados de “movimentos autonomistas” (MARTINS, 2002). Aqui, a autonomia é 

identificada como autogestão.22 

Imaginando uma linha que tenha essas duas ideias como suas extremidades, a defesa 

da autonomia — tanto dos indivíduos como das instituições — vai aparecer nos diferentes 

momentos históricos mais próxima de uma ou de outra concepção. 

Como afirmado, a primeira concepção de autonomia que aparece nesse histórico é a 

autonomia da democracia liberal, entendida como a possibilidade de o indivíduo participar 

das decisões que determinam o destino da própria vida e da nação: 

A discussão sobre o exercício da autonomia está diretamente relacionada à própria construção 
da democracia desde Rousseau, para quem o princípio inspirador do pensamento democrático 
foi a liberdade entendida como autonomia, isto é, como uma sociedade é capaz de dar lei a si 
própria. (MARTINS, 2002, p.208) 

Autonomia aqui é tida como um princípio formal, assim como a liberdade e a 

igualdade, o que significa que, no plano da lei — por isso formal —, todos os indivíduos são 

livres, autônomos e iguais. São esses princípios que constituem a base do pensamento liberal. 

A autonomia da democracia representativa é, portanto, uma autonomia abstrata, um princípio 

                                                
22 Sabe-se da especificidade do conceito de autogestão no cenário dos movimentos operários e 

anarquistas, havendo uma série de outros conceitos que não são equiparados à autogestão, como 
cogestão, cooperativa etc. Não obstante, utilizei-me do termo em seu significado amplo, de controle de 
uma instituição diretamente e sem intermediários pelos seus próprios componentes, com máxima 
autonomia e valendo-se de mecanismos de democracia direta. 
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jurídico que fundamenta e justifica o Estado democrático de direito, ainda que sem 

necessariamente concretizar-se na realidade. 

Outra característica importante dessa concepção de autonomia é sua centralidade no 

indivíduo. Superando a concepção orgânica de sociedade da Idade Média e da Antiguidade, a 

democracia liberal do século XIX fala em autonomia individual, acreditando que a ação 

individual, para satisfação dos próprios desejos e necessidades, levaria, naturalmente, ao bem-

estar coletivo. Portanto, não se trata, ainda, de pensar a autonomia institucional, de grupos ou 

organizações. Autonomia na democracia liberal é a possibilidade de fazer escolhas políticas 

livremente, por meio de representantes definidos e identificados por essas escolhas. 

Contudo, logo essa identificação mostrou-se questionável, senão ilusória. A ideia de 

exercício das escolhas políticas pelo cidadão soberano, sem intermediários, confrontou-se 

com uma realidade na qual os agentes são os grupos: 

O que aconteceu nos Estados democráticos foi exatamente o oposto: sujeitos politicamente 
relevantes tornaram-se sempre mais os grupos, grandes organizações, associações da mais 
diversa natureza, sindicatos das mais diversas profissões, partidos das mais diversas 
ideologias, e sempre menos os indivíduos. Os grupos e não os indivíduos são os protagonistas 
da vida política numa sociedade democrática, na qual não existe mais um soberano, o povo ou 
a nação, composto por indivíduos que adquiriram o direito de participar direta ou 
indiretamente do governo, na qual não existe mais o povo como unidade ideal (ou mística), 
mas apenas o povo dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa 
autonomia diante do governo central (autonomia que os indivíduos singulares perderam ou só 
tiveram num modelo ideal de governo democrático sempre desmentido pelos fatos). 
(BOBBIO, 2000, p.35) 

Com novos atores, agora identificados em grupos e instituições, a democracia se 

complexifica e se diversifica em diversos modelos formados a partir da tentativa de 

aprimoramento da representação, conceito constantemente em crise no ideal democrático. 

Como tornar a representatividade algo real e efetivo é o desafio das democracias. E a ideia de 

autonomia insere-se nesse debate também. Como ressignificar a autonomia para além da ideia 

de indivíduo soberano? Se a radicalidade dos conceitos de liberdade e autonomia está na 

singularidade do indivíduo, é possível uma concepção de autonomia pensada a partir da vida 

política, no coletivo de grupos, instituições, comunidades, escolas? Quais os limites dessa 

autonomia em um regime democrático? 

Em meio a essa crise da democracia liberal, diante da fragilidade da ideia de 

representação, é que crescem os movimentos políticos de contestação desse ideário. Soma-se 

a isso o fato de que as graves mazelas sociais que acompanhavam o sistema econômico 

capitalista levaram ao questionamento da autonomia enquanto princípio jurídico formal, 
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quando, na realidade, os cidadãos se viam sem liberdade ou capacidade de escolha. As novas 

ideias políticas derivam dessa conclusão de que a autonomia como possibilidade formal de 

participar das escolhas políticas não era suficiente para garantir liberdade e igualdade. Só a 

autonomia real traria essas garantias. O eixo, portanto, desloca-se da autonomia enquanto 

participação no poder, para autonomia enquanto retomada e detenção do poder. Tratam-se dos 

movimentos autonomistas (MARTINS, 2000). 

A autonomia, que em sua concepção formal — de mera possibilidade de participação 

— sustentava o liberalismo, torna-se bandeira de luta para contestação das bases desse mesmo 

estado liberal. Essas lutas se deram, sobretudo, no âmbito de movimentos operários, nos quais 

a autonomia está ligada a coletivos de trabalhadores assumindo a gestão do trabalho e da 

produção. 

Esses movimentos concentram-se especialmente no período que vai do final do século 

XIX à metade do século XX, quando emergiram com mais força as concepções políticas que 

deram base ao pensamento social. 

O primeiro movimento autonomista que concretizou essa nova concepção de 

autonomia foi a Comuna de Paris, em 1871. Tratou-se de uma resistência popular à invasão 

de Paris pela Prússia e ao acordo de rendição estabelecido pela Assembleia Nacional francesa 

que onerava trabalhadores franceses. Após uma insurreição popular que expulsou da 

prefeitura da cidade os seus dirigentes, um governo formado sobretudo por operários tomou 

Paris e reorganizou as bases políticas e sociais locais, declarando a autonomia da cidade em 

relação ao poder central e estabelecendo uma forma de governo que obedecia à lógica da 

democracia direta na administração pública e nas oficinas de trabalho. Abandonadas por 

desertores, as oficinas foram tomadas pelos trabalhadores em formato associativo. Embora de 

curta duração — cerca de dois meses até a violenta retomada da cidade pelo governo nacional 

—, a Comuna de Paris é um marco histórico por ser considerada a primeira experiência de 

república proletária. Teve inspiração direta no pensamento socialista internacionalista e 

sustentou uma concepção de autonomia que permeou diversos movimentos daí em diante, 

como o dos sovietes russos (1905), a Revolução Espanhola (1936), o socialismo na Iugoslávia 

(1951), a coletivização da economia na Argélia (1960) e o movimento autônomo de 

trabalhadores na Polônia (1970) (MARTINS, 2000). 

Embora fossem movimentos com princípios e destinos diversos, em linha geral todos 

eles reivindicavam 
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[...] uma mudança valorativa na representação política, adquirindo, como forma de 
participação [ou organização] institucional, a dinâmica autogestionária. Invariavelmente, todos 
esses movimentos têm sido impulsionados pela mesma substância política e social, pois, 
historicamente, reivindicam a ampliação das bases que sustentam a democracia, no que tange 
à representação política e, consequentemente, à distribuição de poder, bem como uma 
organização coletiva baseada na livre associação de trabalhadores ou de produtores. 
(MARTINS, 2002, p.212) 

Essas propostas para uma nova organização política, econômica e social partiam 

especialmente das ideias socialistas, sindicalistas e anarquistas. 

No primeiro caso, a concepção de autonomia do pensamento socialista já pode ser 

identificada nos teóricos do chamado socialismo utópico. Charles Fourier (1772-1837), já 

havia teorizado sobre os falanstérios — unidades autônomas de produção, em que os 

associados se organizariam de forma voluntária, comunitária e autossuficiente em pequenas 

unidades sociais e produtivas. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), considerado o “pai da 

autogestão” propunha uma sociedade constituída por produtores livremente associados. Essa 

concepção, centrada na autonomia de núcleos de convivência e produção, inspirou a Comuna 

de Paris, os comitês de fábrica na Revolução Russa (1917) e a experiência socialista na 

Iugoslávia do marechal Tito, em 1951 (GADOTTI, 2008). 

Com o socialismo científico, fundado no pensamento de Marx (1818-1883) e Engels 

(1820-1895) a noção de organização autônoma de trabalhadores se consolida e se expande 

internacionalmente, mas não sem divergências e conflitos entre diferentes tendências 

políticas. Também esses conflitos centravam-se na questão da autonomia. O socialismo 

soviético, de organização centralizada e disciplinada, administrada por uma vanguarda 

intelectual, se choca com ideais libertários dos movimentos anarquistas e anarcossindicalistas 

(MARTINS, 2002). Esses últimos pregavam a desburocratização, a liberdade e a 

horizontalidade como pressupostos de uma nova ordem, e por isso refutavam os rumos 

tomados pelo socialismo soviético. 

Ademais, quando veio à tona, em 1956, a realidade que sustentava o socialismo real 

soviético23, com censura, repressão, perseguição, culto à personalidade e todos os crimes 

praticados pelo Estado sob o comando de Josef Stálin, setores de esquerda desertaram de 

partidos comunistas e encabeçaram forte crítica intelectual ao regime stalinista. 

Especialmente a partir do final da década de 1960, as vozes de contestação da ordem liberal já 

                                                
23 Em 1956, três anos depois da morte de Stálin, foi realizado o XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética, quando Nikita Kruschóv, secretário-geral do partido, fez um discurso 
secreto denunciando as práticas que se deram no governo de seu antecessor. 
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se afastavam do pensamento marxista, e mais ainda da ortodoxia soviética. Mesmo outros 

Estados socialistas afastaram-se da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

como foi o caso da Polônia e da Iugoslávia, onde se destacaram movimentos autônomos e 

experiências de autogestão (MARTINS, 2002). 

O que se nota nesse momento histórico é que a autonomia, de uma forma ou de outra, 

encontra-se no centro dos debates sobre os limites e possibilidades da nova ordem que os 

movimentos revolucionários buscavam efetivar. Na ortodoxia soviética, a autonomia — de 

cidadãos e de instituições — deixou de ser um norte, e foi solapada como princípio político, 

dando lugar à planificação centralizada da vida política e social. Nos movimentos anarquistas 

e anarcossindicalistas, por sua vez, ela se encontra no modus operandi e nos objetivos 

explícitos da ação política. 

O pensamento libertário, contudo, não se pauta no retorno da autonomia ao polo da 

participação formal. Ao contrário, rejeitam-se os mecanismos participativos para propor a 

retomada do poder pelos indivíduos, especialmente nas instituições mais próximas ao povo, 

como as fábricas e as escolas (BOBBIO, 2000). 

Na linha explicativa em que autonomia pende entre os extremos da pura participação e 

da pura autogestão, aqui o eixo desloca-se todo para esta última: um sistema em que uma 

coletividade se autoadministra, em que não se trata de participar do poder, mas de detê-lo 

diretamente, sem intermediários (GADOTTI, 2008). 

Enquanto conceito específico, foi na década de 1960 que o termo “autogestão” 

conquistou o espaço acadêmico e intelectual, para designar uma nova forma de organização 

política, econômica e social (MARTINS, 2002). 

É também nesse período que o pensamento social passou por grande transformação. 

Ganharam relevância os trabalhos que superavam as visões tradicionais de grupos de 

representação (proletariado, classe), passando a focar a individualidade humana. A 

organização política e econômica perdeu espaço para temas de natureza individual: a moral, a 

cultura, a subjetividade, o inconsciente. Foi um período de denúncia a toda opressão 

representada por instituições como a polícia, a Igreja e a escola, com palavras de ordem que 

visavam a libertação e a autonomia. Inaugurou-se o chamado pensamento pós-moderno, no 

qual a autonomia volta a ser um conceito que tem sua radicalidade no indivíduo. O indivíduo, 

em sua liberdade, subjetividade, criatividade, espontaneidade, é o norte da concepção 

libertária de autonomia. 

Embora tenham instituído o pensamento de um novo tempo, os movimentos libertários 

não criaram alternativas concretas para uma nova ordem política ou organização econômico-
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social, permanecendo no campo da teoria e de experiências localizadas de autogestão, muitas 

delas escolares, inclusive. Mesmo essas experiências, contudo, mostraram suas limitações 

quando inseridas na realidade do sistema capitalista, liberal e burocratizado, em que as 

condições reais descaracterizam a própria essência da experiência libertária. 

Nessa perspectiva, a autonomia permanece uma eterna possibilidade, um eterno vir a ser [que 
não se concretizou nem no liberalismo real, nem no socialismo real, tampouco nos 
movimentos de autogestão], aguardando sempre o momento de conquistar concretude: a 
mesma tensão social que alimenta seu processo de construção, paradoxalmente o desconstrói 
ao ressiginificá-lo. As condições objetivas sociais e econômicas oferecem as possibilidades, 
mas, concomitantemente, os limites ao seu desenvolvimento e exercício, constituindo um 
paradoxo. (MARTINS, 2002, p.223) 

 

Na década de 1980, o regime soviético chegou ao fim e o mundo assistiu a uma 

remodelação dos valores democráticos. Se a democracia direta, almejada pelo pensamento 

libertário e autonomista, não era uma possibilidade viável, tampouco o eram a democracia 

liberal e seus princípios meramente formais de autonomia e representação. Na América 

Latina, a maior parte das ditaduras militares também chegou ao fim nesse período. Iniciaram-

se anos de reelaboração e reestruturação da democracia, agora como um valor universal, 

presente no discurso da esquerda, da direita e do próprio capitalismo, que passa a se sustentar 

também em um novo liberalismo. 

A redescoberta do liberalismo produziu uma nova forma de Estado liberal, que passa a 

comportar uma democracia também repaginada, na forma de democracia social (BOBBIO, 

2000). A sociedade civil, organizada ou não, passa a ocupar o espaço da representação 

política, reconfigurando a própria concepção de participação. 

Participar volta a ser a palavra de ordem, trazendo a concepção de autonomia de volta 

para esse polo, mas em uma versão ressignificada, que passa a comportar a perspectiva de 

grupos (autonomia sindical, autonomia universitária, autonomia da escola). Uma concepção 

de autonomia que se coloca não mais em um dos extremos da linha entre a participação 

formal e a autogestão, mas na busca por um meio termo. 

A participação que se desejou construir nesse período de ampla reconquista da 

democracia deveria ir além da mera possibilidade formal de participação, tomado como 

princípio abstrato. Também não se tratava mais de propor a autogestão. Era preciso criar 

mecanismos mais concretos e palpáveis de exercício da autonomia. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 nasceu nesse contexto, de pulsar da 

sociedade civil e da busca pelo aprofundamento e qualificação da participação em uma 
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democracia social. A CF/88 é inclusive pródiga em instrumentos e garantias jurídicas nesse 

sentido, como mostram os dispositivos de participação direta (plebiscito, referendo e lei de 

iniciativa popular), a ferramenta da ação popular, o lugar conferido aos sindicatos e entidades 

associativas e a própria autonomia da escola como um direito expresso em lei.  

Agora a autonomia tem um lugar garantido e determinado dentro do sistema jurídico e 

político. 

Por outro lado, do horizonte utópico em que se encontrava, a autonomia passa agora 

ao lugar-comum, ao discurso de todos. Esquerda e direita, governos e organismos 

multilaterais — todos comportam e adotam o discurso da autonomia e da participação como 

valores a serem defendidos. 

No campo econômico, tratou-se de um período de reorganização do capitalismo, agora 

na forma de capitalismo financeiro e globalizado. O próprio Estado muda de função e papel 

econômico. Foi um período de reforma do Estado pautada pela desestatização de setores 

econômicos e descentralização política. A ordem era diminuir o Estado e dar mais autonomia 

e liberdade ao mercado e às instituições políticas em geral. A autonomia no neoliberalismo 

tornou-se um conceito-armadilha. Ficou mais difícil, inclusive, distinguir o uso do termo por 

correntes liberais ou sociais, o que, na educação, foi, e é, muito significativo. 

De princípio tipicamente liberal e burguês a bandeira do pensamento social e dos 

movimentos libertários, autonomia é agora um conceito de todos e de ninguém. É com esse 

longo caminho e panorama em mente que passo a olhar para as representações desse conceito 

propriamente na história da educação. 

 

2.2. Concepções de autonomia na história do pensamento pedagógico 

 

Em uma palestra realizada no seminário A Autonomia da Escola Pública, na Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, em 1992, o professor José Mario Pires Azanha resumiu 

assim a concepção de autonomia pedagógica da escola naquele momento: 

Quem, no Brasil de hoje, teria a ousadia de colocar-se contra a autonomia da Escola ou de pôr 
em dúvida a conveniência de sua gestão democrática? Quem teria a temeridade de afirmar que 
a insistência na participação comunitária na vida da Escola pode ser, em alguns casos, uma 
insensatez pedagógica? No entanto, não é difícil mostrar que, muitas vezes, essas palavras 
“sagradas” transformaram-se em meros slogans e não numa indicação de soluções. 
(AZANHA, 1993, p.37-8) 
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O professor discutia a existência de palavras representativas de certa mentalidade ou 

valores e que, por isso, se tornavam modismos intelectuais condicionantes das discussões. Na 

educação, considerava que, no período em que falava — final dos anos 1980 e início dos anos 

1990 —, a mentalidade pedagógica poderia ser apreendida pelo uso constante e inquestionado 

de termos como “participação”, “gestão democrática” e “autonomia”. 

As reflexões de Azanha (1993) remetem ao final do tópico anterior, quando concluí 

que, no âmbito da política, nesse mesmo período, a autonomia tornou-se uma bandeira 

presente no discurso de todos, de movimentos sociais a organismos multilaterais. De início, 

percebe-se que, na educação, o cenário não foi outro. 

Contudo, embora possa ter caído em um lugar comum e, muitas vezes, vazio ou 

confuso quanto ao seu sentido, não há que se abandonar o conceito de autonomia, como se 

não fosse mais fundamental ao tema da educação. Pelo contrário, se o conceito tornou-se 

elástico a ponto de caber em um consenso discursivo, trata-se de olhar para a história para 

buscar seus significados políticos e pedagógicos e, com isso, ter mais clareza no momento de 

identificar tendências e analisar as possibilidades para a autonomia da escola nos dias de hoje. 

A educação é, em essência, um projeto de autonomia. Ela existe, sobretudo, para que 

os sujeitos tenham capacidade de autodeterminação. Para que possam tomar decisões com 

liberdade e consciência crítica. 

A educação deve contribuir para com a emancipação das pessoas. Deve possibilitar que se 
libertem da opressão externa, num sistema econômico e social excludente, mas também do 
“opressor” que mora dentro de si, construindo novas relações, sem subordinação. (POSSANI, 
2008, p.59) 

Educar, portanto, é um ato político diretamente ligado à autonomia dos cidadãos em 

uma sociedade. A escola pode ter um papel central nesse processo de emancipação, o que vai 

depender do valor dado à autonomia em seu projeto pedagógico. 

A própria história da educação e das ideias pedagógicas pode ser analisada a partir do 

tema da autonomia: 

Discutir o tema da autonomia é discutir a própria história da educação, na medida em que 
podemos ver a história da luta pela autonomia intelectual e institucional da escola, associada à 
liberdade de expressão e de ensino. Embora não seja sempre o termo utilizado [...], o seu 
conteúdo essencial encontra-se em toda história do pensamento pedagógico. (GADOTTI, 
2008, p.12) 

Na filosofia grega, o processo dialógico de aprendizado se dava em torno da 

autonomia como capacidade de o educando descobrir as respostas e a verdade sozinho 
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(GADOTTI, 2008). A autonomia era fim e também meio pelo qual se praticava a educação. 

Desse modo, o foco do conceito recaía sobre o indivíduo. Importava o educando e não a 

instituição em que se praticava a educação. 

Já na educação medieval, com prevalência do método escolástico, o foco dirigia-se ao 

mestre, caracterizando-se por processos mais rígidos e hierárquicos do ensinar. A partir de 

então, todas as vezes em que o tema da autonomia é ressaltado em um pensamento 

educacional, trata-se de alguma reação antiautoritária, às vezes referindo-se à autonomia dos 

alunos e propondo uma pedagogia mais ativa, outras à autonomia da escola, numa dimensão 

institucional do termo (GADOTTI, 2008). 

Em princípio, não se trata de movimentos opostos. Segundo Martins (2002), foi no 

movimento de afirmação do aluno como sujeito ativo do processo de aprendizagem que a 

instituição escolar também foi sendo repensada, especialmente a partir da relação professor-

aluno. Posteriormente, a ideia de autonomia também foi afirmada para questionar outras 

relações na educação, dentre elas a da escola com a Igreja e com o Estado. 

As reações ao método escolástico, centrado na autoridade do mestre, passaram por 

diferentes pensadores e propostas pedagógicas até o Iluminismo. Fundamentado na afirmação 

da autonomia individual, o pensamento iluminista ressaltava o papel da educação nessa 

construção. Em Locke (1632-1704), o termo autogoverno é utilizado pela primeira vez para 

fundamentar o pensamento pedagógico. Em Rousseau (1712-1778), a pedagogia deveria 

centrar-se na autonomia da criança, que já seria um ser completo, capaz de escolher 

(GADOTTI, 2008). Portanto, o pensamento moderno tem na filosofia iluminista o substrato 

de novas propostas educacionais. 

Um grande expoente das propostas modernas foi o movimento escolanovista. A 

Escola Nova representou um novo paradigma educativo, que, ao contestar os métodos 

tradicionais, propôs as bases de uma pedagogia ativa: o “aprender a aprender”, a vivência, a 

experimentação e a educação como jornada individual. John Dewey (1859-1952) foi seu 

principal nome. Maria Montessori (1870-1952), Jean Piaget (1896-1980) e Célestin Freinet 

(1896-1966) também podem ser classificados como representantes da pedagogia ativa, 

afirmadora da autonomia do aluno e dos processos de autoeducação (GADOTTI, 2008). 

No extremo desse pensamento que prioriza a autonomia e a liberdade do aluno estão 

as pedagogias libertárias — também antiautoritárias, mas levando o princípio da autonomia 

até as últimas consequências, para negar a validade de toda e qualquer autoridade na 

educação. A experiência da escola Summerhill, desenvolvida por Alexander S. Neill (1883-

1973) é um exemplo desse pensamento, que tem na autonomia seu principal fundamento. Na 
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escola libertária, a própria organização escolar é controlada pelos alunos, e nem mesmo o 

professor tem autoridade ou poder diretivo sobre o processo educativo. A autonomia é 

exaltada ao máximo, mas ainda de uma perspectiva da autonomia individual, centrada nas 

vivências de cada aluno, e não propriamente em uma perspectiva coletiva e social. 

A autonomia pedagógica com um enfoque institucional explícito e dirigido à 

transformação da sociedade aparece já na segunda metade do século XX, com a pedagogia 

institucional, partidária da autogestão. 

O conceito de autogestão na educação surge como reação à pedagogia liberal, 

apontada como reprodutora das condições sociais. Na década de 1960, o tema da autonomia 

pedagógica é associado ao da autogestão, ganhando uma nova dimensão política, de 

transformação social (GADOTTI, 2008). A visão de escola que então se afirmava era a 

daquela que pudesse servir a essa transformação. 

O seio desse movimento está exatamente nas lutas operárias de que tratei ao lembrar 

das concepções de autonomia no pensamento político. A autogestão de escolas aparecia, 

assim, em paralelo às propostas de autogestão de fábricas e oficinas, como modelo ou 

protótipo para o que seria uma nova forma de organização da sociedade.24 

Gadotti (2008) chama a atenção para o fato de que, embora o termo “autogestão” 

possa abarcar movimentos e pensamentos mais amplos e até contraditórios, na história das 

ideias pedagógicas se refere a algo muito específico, que tem a ver com uma concepção 

política também específica de sociedade. Essa concepção aparece tanto nas pedagogias 

libertárias como nas pedagogias ativas, embora nas primeiras o foco seja social — embrião de 

uma nova forma de sociedade — e na segunda recaia sobre a autonomia da criança — 

autogestão do processo de aprendizagem, ou autoeducação (GADOTTI, 2008). 

Foram vários os teóricos e experiências representativos da pedagogia autogestionária 

ou institucional, especialmente na França da década de 1960, mas a maior parte delas 

fracassou como possibilidade de se tornarem políticas mais amplas ou modelos hegemônicos 

de educação. Isso ocorreu pelos mesmos motivos apontados na análise do conceito de 

autogestão na política. A concepção idealista de autonomia presente nas experiências 
                                                
24A pedagogia institucional foi uma face da reação à ortodoxia socialista. Conforme aponta 

Martins (2002), os denominados institucionalistas reuniram pensadores que criticavam a literatura 
marxista ou que propunham sua releitura, questionando a sociedade burocratizada e hierarquizada. Os 
conceitos de pedagogia institucional e autogestão pedagógica ganharam destaque em pensadores como 
Georges Lapassade (1924-2008) e Michel Lobrot (1924- ) que, inspirados na crise do marxismo e nos 
movimentos autogestionários, elaboraram um novo conceito de gestão de escola, como pressuposto de 
uma mudança educacional mais ampla. 
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pedagógicas de autogestão confrontou-se com a realidade do sistema capitalista burocrático e 

heteronômico, sucumbindo ou adaptando-se a ele. Embora representem até hoje críticas 

importantes à chamada educação tradicional, e mesmo ao aparato burocrático do Estado 

presente na educação, elas não ofereceram alternativas viáveis para os desafios da educação, 

especialmente da educação pública, tema central da democracia contemporânea. 

O ressurgimento do liberalismo num contexto globalizado trouxe novos princípios e 

diretrizes para a educação, assim como aconteceu na política. A concepção de autonomia se 

reorganiza e ganha novos significados, dentro dos quais não cabe mais a ideia de autogestão, 

mas apenas a de participação. Não obstante, é também nesse contexto que se dá a reforma do 

Estado e o aumento da participação da sociedade civil em matérias de política pública. Nas 

décadas de 1980 e 1990, as diretrizes internacionais, oriundas de organismos multilaterais, 

consagram a autonomia educacional como sinônimo de descentralização, portanto de menos 

Estado e mais sociedade civil. Há, nesse sentido, um movimento redutor do conceito, com 

consequências importantes em termos políticos, jurídicos e financeiros. 

Disso tratarei mais detidamente no contexto específico da autonomia na educação 

brasileira, a partir do pensamento de Paulo Freire, tema das próximas páginas deste trabalho. 
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3. PAULO FREIRE E A AUTONOMIA DA ESCOLA 

Toda a obra e legado de Paulo Freire é um chamado à autonomia. Se passássemos de 

livro em livro, entrevista em entrevista, aula em aula, em todas os casos seria possível 

encontrar uma indicação de como o educador compreendia a autonomia como essência, como 

meio e fim do processo educacional. Não à toa o livro considerado síntese de sua obra é 

Pedagogia da autonomia (1996).25 

As linhas a seguir apresentam esse conceito essencial em sua obra, inicialmente do 

ponto de vista de sua história como educador, e, sem seguida, sistematizando, em dez 

sentenças, os elementos estruturantes de sua concepção de autonomia da escola. 

 

3.1. Desenvolvimento histórico do conceito de autonomia em Freire 

 

Embora o termo “autonomia” seja mencionado em diversos escritos de Freire, não há 

uma definição localizada sobre o conceito de autonomia pedagógica da escola para o 

educador, pelo que se justifica a busca dessa concepção a partir de diferentes momentos de 

sua obra — ora quando trata de uma educação para a autonomia do sujeito, ora quando se 

refere efetivamente à autonomia das instituições educacionais. 

Em análise da obra freireana, Licínio Lima, se referindo à relação entre essas possíveis 

abordagens do mesmo conceito, fala em “pedagogia da autonomia” e “autonomia da 

pedagogia” (LIMA, 2013, p.7). Parto da premissa de que ambas oferecem subsídios teóricos 

relevantes para a compreensão da autonomia pedagógica das escolas. 

Nessa busca, a história e a obra do educador serão compreendidas em duas fases 

distintas, ainda que complementares entre si, pois vejo nelas contribuições diferentes para a 

educação e, especialmente, para o tema da autonomia pedagógica. A divisão é, naturalmente, 

didática, e corre o risco de simplificar em demasia toda a complexidade de textos e práticas 

do educador. Mesmo ciente desse risco, me proponho a utilizá-la porque entendo que 

evidencia uma mudança importante na obra de Freire. 

                                                
25Segundo Lima (2013, p.83), “Paulo Freire retoma em Pedagogia da Autonomia muitos dos 

tópicos mais marcantes das suas obras anteriores, escritas ao longo de três décadas”. Esse reencontro 
com suas principais problemáticas é o que faz da obra uma síntese de sua concepção de educação. 



 

 

56 

O que vou chamar de “primeira fase” é aquela em que Freire dedica sua práxis (sua 

ação-reflexão) predominantemente à educação e alfabetização do adulto marginalizado em 

países periféricos — período que se iniciou com os Movimentos de Cultura Popular (MCP) 

no Recife e os Círculos de Cultura de Angicos26, e cuja atividade, após o exílio do educador 

pelo Golpe Militar de 1964 no Brasil, chegou a países da África em processo de 

descolonização. No campo teórico, o trabalho símbolo e síntese dessa fase é Pedagogia do 

oprimido (1968), sua grande obra sobre uma educação com e para os marginalizados, visando 

a conscientização dessas comunidades para o desvelamento crítico da realidade e sua 

transformação. 

Trata-se de um contexto em que a pedagogia freireana falava diretamente aos 

movimentos sociais, aos camponeses sem-terra no Nordeste brasileiro, aos operários dos 

centros urbanos, aos pobres e oprimidos política, econômica e culturalmente. Portanto, 

comunidades que Freire entendia como excluídas dos acordos materiais e simbólicos de um 

País em transformação e crescimento, porém no qual as vantagens do progresso não 

chegavam a esses grupos: as “vítimas”, na acepção de Enrique Dussel e sua Ética da 

libertação.27 

Nesse sentido, o contexto histórico dessa primeira fase da obra de Freire — a 

sociedade brasileira da década de 1960 — é importantíssimo para se compreender com 

clareza sua contribuição à pedagogia. Segundo Saviani (2013, p.328-9), 

                                                
26 “Os MCPs tiveram origem em um programa criado em maio de 1960 junto à Prefeitura de 

Recife que inspirou outros MCPs em diferentes locais. Pretendia-se desenvolver uma educação 
genuinamente brasileira visando a conscientização das massas por meio da alfabetização centrada na 
própria cultura do povo. A prática que se buscou implementar visava aproximar a intelectualidade da 
população, travando um diálogo em que a disposição do intelectual era a de aprender com o povo, 
despindo-se de todos o espírito assisntencialista [...] Data de maio de 1960 a participação de Paulo 
Freire no MCP de Recife, onde assumiu a direção da Divisão de Pesquisas” (SAVIANI, 2013, p. 318 e 
321). Os Círculos de Cultura de Angicos, por sua vez, foi uma iniciativa iniciada em 1963, apoiada 
pelo governo do Rio Grande do Norte, que decorreu da experiência no MCP. Trata-se de uma das 
experiências de alfabetização de adultos mais respeitadas no mundo, em que mais de trezentos 
trabalhadores foram beneficiados de maneira rápida e multiplicável, por meio do que veio a ser 
conhecido como “método Paulo Freire”. O projeto foi interrompido pela Ditadura Militar.  

27Enrique Dussel é um filósofo argentino, radicado no México, considerado um dos maiores 
expoentes da filosofia latino-americana e da filosofia da libertação. Em Ética da libertação na idade 
da globalização e da exclusão (publicado originalmente em 1998), afirma que Paulo Freire é o 
expoente prático da ética da libertação, quem foi capaz de tranformá-la em prática concreta, não sendo 
simplesmente um pedagogo, no sentido específico do termo, mas um educador da ‘consciência ético-
crítica’ das vítimas, os oprimidos, os condenados da terra, em comunidade.”. (DUSSEL, 2012, p.427). 
Dussel destaca a importância de Freire em movimentos de libertação na América Latina e na África. 
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[...] o horizonte da concepção pedagógica freireana era a sociedade industrial impulsionada 
economicamente pelo capitalismo de mercado, sob a forma política da democracia liberal em 
consonância com a visão nacional-desenvolvimentista. 

Para Casali (1996), diante das promessas do desenvolvimentismo brasileiro — da Era 

Vargas ao governo de Juscelino Kubitschek —, Paulo Freire identificava na educação, 

especialmente nos altíssimos níveis de analfabetismo, um dos motivos — ainda que não o 

único — da exclusão desses grupos da participação nos destinos do País: 

Pensava que, somente alfabetizado, o camponês ou o operário poderiam ter alguma chance de 
acesso à cidadania, influir na mudança de rumo político do país, ter acesso às riquezas que o 
país produzia. Mas devia ser uma alfabetização que ultrapassasse os limites funcionais de 
manejo dos códigos linguísticos elementares. Uma alfabetização que coincidisse com a 
apropriação política do mundo e da própria história. (CASALI, 1998, p.106) 

Assim, Freire criou um método de alfabetização de adultos em que a leitura do mundo 

precedia a leitura da palavra, num processo de tomada de consciência crítica da própria 

realidade e do contexto a seu redor. Um método ativo, dialógico, problematizador, horizontal 

e popular. Um método explicitamente político, na medida em que transparecia seu objetivo de 

libertação, em contraposição ao que chamava de “educação bancária”, entendida como 

transmissão unilateral de conhecimento à serviço da adaptação e da obediência, e não da 

autonomia e libertação dos educandos. 

O método de alfabetização, em si, era apenas um aspecto de uma proposta pedagógica 

mais ampla, que a obra de Freire já indicava desde seus primeiros escritos, e que se inspirava 

também em suas raízes cristãs, conformando um verdadeiro projeto ético de justiça social 

apoiado na educação (CASALI, 1998). Foi exatamente pelo êxito desse método que Paulo 

Freire ganhou repercussão nacional e passou a ocupar cargos no âmbito do governo federal, 

assumindo a Comissão Nacional de Cultura Popular (1963) e, posteriormente, o comando do 

Plano Nacional de Alfabetização (1964) (SAVIANI, 2013). 

No entanto, com o Golpe Militar de 1964 e a instauração de uma ditadura no Brasil, o 

educador e seu método passaram a ser considerados subversivos. Os projetos de alfabetização 

que cresciam pelo País foram interrompidos ou prosseguiram clandestinamente, e Paulo 

Freire partiu para o exílio. No exterior, aprofundou não apenas sua obra literária, mas também 

sua prática, participando da organização de planos de alfabetização em países africanos como 

Cabo Verde, Angola e Guiné Bissau. O retorno ao Brasil ocorreu em 1980, e marca-se, aqui, 

o início de uma segunda fase da obra do educador. 
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Mas, antes, é preciso pensar: o que significou essa primeira fase, do ponto de vista de 

sua concepção de autonomia e, especialmente, da autonomia da escola? Há algumas 

considerações importantes a serem feitas nesse ponto. 

Em primeiro lugar, a visão de educação contida em sua obra já apresentava, àquela 

altura, a autonomia dos educandos como meio e fim do processo educacional. A libertação é 

conquistada pela autonomia, que se funda na responsabilidade que vai sendo assumida 

quando se é capaz de tomar decisões (FREIRE, 1996). Contudo, não se tratava de uma 

autonomia centrada no indivíduo, isoladamente. 

A capacidade de decidir por si não se descola da dimensão da responsabilidade diante 

do mundo. A autonomia, em Freire, se volta ao agir na vida pública, à possibilidade de 

participar verdadeiramente da experiência democrática. De modo que, ainda que passe pela 

conquista da liberdade e da autonomia individual, trata-se de exercê-la na esfera coletiva — 

política, portanto. 

Isso confere ao conceito, desde o início, uma dimensão coletiva, que transparece 

mesmo ao tratar da autonomia do educando ou da educanda. Segundo Claudio e Oliveira 

(2012), ao abordar o tema, em diversos momentos da obra freireana, 

[...] suas discussões oferecem subsídios teóricos necessários para que se evidencie o sentido 
sociopolítico desse conceito, possibilitando a superação de uma visão individualista e 
subjetivista, sob a qual ele é tradicionalmente compreendido. (CLAUDIO; OLIVEIRA, 2012, 
p.3, grifo meu) 

Portanto, a concepção de autonomia de Paulo Freire não é a possibilidade de escolher 

e de agir sozinho. O pressuposto é a sociabilidade dos indivíduos. Constituída no âmbito de 

relações humanas, a autonomia do indivíduo é forjada na relação com o outro e com o mundo, 

e, por isso mesmo, implica responsabilidade pelo destino coletivo.  

O indivíduo isolado não é autônomo — pelo contrário: quanto mais inserido no espaço 

público, nas relações políticas e sociais, consciente de seu papel diante do outro e do mundo, 

mais próximo da autonomia ele se encontra. Esse é o sentido da autonomia individual em 

Freire. Ela se volta ao espaço público, à comunidade, à libertação coletiva. 

Há, também, materialidade nessa concepção, na medida em que a autonomia não 

constitui um traço psicológico a priori do ser humano, tampouco é atributo natural da vontade 

e da razão. O processo de construção da autonomia ocorre de modo contextualizado, em 

interação com fatores econômicos, políticos e culturais que condicionam — ainda que não 

determinem — a existência humana (CLAUDIO; OLIVEIRA, 2012). 
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Assim, em Freire, a autonomia é tomada em sua dimensão sociopolítica e relacional, o 

que torna possível sua acepção num contexto institucional, ou seja, pode-se falar em 

autonomia da escola, que é autonomia de um coletivo de pessoas, em uma relação entre si e 

com a sociedade e o Estado. Trata-se, desde logo, de uma autonomia comunitária e não 

solipsista. Essa é a primeira consideração importante diante dessa primeira fase da obra 

freireana. 

A segunda é que, mais uma vez, o contexto da obra é fundamental para que dela se 

extraiam suas contribuições para a temática aqui tratada. Nessa primeira fase, em que 

prevalece a questão da educação e alfabetização de adultos, o tema amplo da escola pública e 

sua função social ainda não tinha a centralidade que viria a assumir no futuro. Claro que a 

concepção de educação explicitada desde a primeira fase se aplicaria em qualquer contexto 

educacional, mas o que se quer dizer é que os subsídios para o tema da escola pública estatal, 

especialmente no que toca à sua governança, não estão propriamente nas primeiras obras de 

Freire (LIMA, 2013). 

Ademais, o contexto político, que se desenhou especialmente com o Golpe Militar de 

1964, colocou a educação freireana em uma posição de resistência, o que — retomando a 

chave explicativa que usei na abordagem das categorias clássicas do conceito — desloca o 

eixo da concepção de autonomia muito mais para o extremo da autogestão do que para a 

participação. Explico. 

Ao colocar o oprimido no centro de uma pedagogia que adquiriu relevância no Brasil 

e no mundo, Freire notabilizou-se como referência e símbolo de um movimento denominado 

Educação Popular, o qual se espalhou por movimentos sociais, urbanos e rurais, a partir da 

década de 1960. 

A Educação Popular se alimentou e foi expressão pedagógica das lutas por superação 

das opressões, propondo uma educação do povo e para o povo (SAVIANI, 2013, p.415). Em 

um contexto de ditadura militar, as opressões operavam-se, sobretudo, pelo próprio Estado e 

pela pedagogia hegemônica. 

Nesse sentido, segundo Saviani, o movimento de Educação Popular compôs, junto a 

outras vertentes, um conjunto de pedagogias contra-hegemônicas, o qual denomina 

“pedagogias de esquerda” (SAVIANI, 2013, p.415). 

Na história das ideias pedagógicas brasileiras, as pedagogias de esquerda apresentaram 

abordagens diversas para o tema da autonomia das instituições educacionais, ora voltando-se 

mais à autonomia das organizações populares em face do Estado, ora mais centradas na 

possibilidade de uma educação escolar (e estatal) mais democrática. A primeira abordagem 
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aproxima-se mais das propostas de autogestão de iniciativas populares externas ao governo, 

enquanto, na segunda, trata-se da participação popular na escola pública. 

Nesse momento da educação brasileira e da obra de Freire (1960 a 1980), a Educação 

Popular se situa na primeira abordagem, ou seja, numa posição de resistência ao Estado, de 

uma autonomia em face do Estado, afastando-se da esfera da escola oficial e privilegiando 

contextos de educação informal (SAVIANI, 2013). 

Isso porque, em um cenário de ditadura militar, a autonomia só se faz possível em 

iniciativas autogeridas, pois a ideia de participação, seja na política, seja na educação, é 

incompatível com a do Estado não democrático, em que a cidadania é reduzida à obediência. 

Assim, 

Sob a circunstância de um Estado Forte, como a ditadura militar, as dobras institucionais da 
sociedade civil tornam-se espaços naturais de refúgio e sobrevivência de projetos políticos 
democráticos. Porque o estado tende a ocupar todos os espaços oficiais de ação política e 
social para, por meio de seu aparelhamento, reproduzir-se, reproduzindo sua ideologia. Assim 
é que a escola pública torna-se sitiada pelo Estado. E assim é que os movimentos de educação 
popular, proliferaram como baluartes de resistência política. (CASALI, 1998, p.106-7) 

Como expressão e grande referência dos movimentos de educação popular, esse 

contexto se refletiu na obra de Freire, de modo que o campo de ação e reflexão não se 

concentraria, ainda, em temas como o da governança da escola pública. Contudo, da década 

de 1980 em diante, o cenário começa a se alterar, e se inicia um período de abertura e 

redemocratização gradual do País. 

Uma das marcas desse período histórico é a emergência de uma nova fase da educação 

brasileira, marcada pela grande mobilização e organização dos profissionais da educação, 

tanto em entidades de cunho acadêmico-científico, como em entidades profissionais e 

sindicais. As concepções contra-hegemônicas de educação ganharam institucionalidade, e as 

pautas da autonomia pedagógica e da gestão democrática assumiram protagonismo nos 

debates e lutas desse período. 

O período de abertura e redemocratização foi marcado, ainda, por uma primavera de 

experiências políticas descentralizadas, orientadas pela gestão democrática: 

Desde as gestões municipais oriundas das eleições de 1976, passando pelos governos estaduais 
surgidos do restabelecimento das eleições diretas para governadores de estado em 1982, as 
iniciativas de política educacional voltadas para crianças e jovens das camadas populares 
multiplicaram-se. E algumas delas chegaram a ganhar destaque em âmbito nacional, como foi 
o caso de Boa Esperança – ES, Lages – SC e Piracicaba – SP. A experiência desses 
municípios tornou-se referência para a busca de um modelo de administração democrática. 
(SAVIANI, 2013, p.406) 
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No caso dos estados, diferentes governos de oposição ao regime militar eleitos em 

1982 ensaiaram medidas de política educacional de interesse popular, como Minas Gerais, 

com o Congresso Mineiro de Educação; São Paulo, que a essa época implantou uma reforma 

curricular e do magistério; Paraná, que institucionalizou as eleições para diretores; e o Rio de 

Janeiro, com os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), no governo Brizola 

(SAVIANI, 2013, p.406). Não se pretende, nesta pesquisa, tratar com profundidade das 

experiências históricas desse momento, cada qual com suas especificidades e controvérsias, 

mas cabe destacar que o que todas tinham em comum era um desejo de alinhar a educação e 

sua estrutura ao novo momento político do Brasil, de redemocratização e redescoberta da 

cidadania e da participação política.28 

Com o início de uma nova ordem jurídica, marcada pelo advento da Constituição 

Federal de 1988, a ideia de administrações mais democráticas e dialógicas — dentro e fora da 

escola — se consolida no próprio texto constitucional, com seus mecanismos de participação 

política popular. No capítulo sobre a educação, o artigo 205, inciso VI passa a garantir a 

gestão democrática do ensino público: 

Agora, ao invés da ocupação informal de espaços educativos, tratar-se-ia de formalizar todos 
os processos educativos e de constituir, no seio do próprio Estado, o lugar institucional de 
formação do cidadão e preparação para o trabalho. (CASALI, 1998, p.107) 

Em resumo, tratou-se de um momento político e institucional em que concepções de 

educação popular e seus princípios — entre eles, o da autonomia da escola — passaram para a 

esfera estatal e escolar. 

Essas experiências, contudo, foram efêmeras e esbarraram em obstáculos como o da 

tradicional descontinuidade das políticas de educação no País (SAVIANI, 2013, p.407). No 

entanto, não se pode negar que fizeram parte de um momento de amadurecimento político e 

também científico das ideias pedagógicas no Brasil, período esse que culminou, entre outros 

pontos, com conquistas jurídicas importantes, como as expressas na CF/88 e LDB/1996, 

garantindo a possibilidade, ainda que formal, de efetivação da autonomia pedagógica da 

escola pública. Além disso, foram experiências iniciais que inspiraram muitas outras em 

gestões posteriores. 
                                                
28Na obra Escola cidadã, de Moacir Gadotti (2008), parte das experiências citadas são 

aprofundadas para contextualizar o projeto e movimento que o Instituto Paulo Freire sistematizou e 
denominou Escola Cidadã, iniciado no final da década de 1980. O autor contextualiza e teoriza essa 
concepção de escola, especialmente a partir de Paulo Freire, e procura mostrar como ela se 
desenvolveu na década de 1990 em diversos governos e experiências no Brasil.  
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A obra de Paulo Freire, situada no âmbito dos marcos políticos e teóricos da 

pedagogia da Educação Popular, acompanhou essa transição. Desse modo, a autonomia das 

organizações de educação passa a ser pensada não apenas como resistência ao Estado, mas, 

pelo contrário, enquanto projeto político de Estado. Paulo Freire personifica — por meio de 

sua obra e de sua prática — essa transição da Educação Popular, apresentando uma concepção 

de autonomia para a escola estatal a partir de um sistema público oficial de educação — ou 

seja, uma política pública para a autonomia.29 É nesse contexto que situo a segunda fase da 

vida e da obra de Paulo Freire, com novas reflexões e contribuições para o tema da autonomia 

pedagógica da escola. 

Em 1988, o Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou as eleições municipais de São 

Paulo, e no ano seguinte Luiza Erundina assumiu o governo da cidade, convidando Paulo 

Freire para ser o secretário municipal de Educação. Freire aceitou o convite e assumiu a 

secretaria entre 1989 e 1991. 

Sua gestão marcou a busca por uma educação pública popular e democrática. Houve 

grande preocupação para que se valorizasse e desse voz a educadoras e educadores da rede — 

assumidos como todos aqueles que constituíam o espaço escolar: professora(e)s, 

merendeira(o)s, funcionária(o)s —, e também para que se abrisse a escola à comunidade, 

assumindo-a como um espaço amplo de vivência política e cultural, em especial dos mais 

pobres: 

Espremendo orçamentos para fazer renderem ao máximo os parcos recursos da cidade mais 
rica e mais pobre do país, Paulo Freire entregou-se a educar na cidade com o mesmo 
entusiasmo e criatividade como se estivesse recomeçando em Angicos [...] colocando-a [a 
Secretaria Municipal de Educação] a serviço prioritário dos mais excluídos e negados pelo 
sistema e, o que é sua marca, com a participação de alunos, pais, servidores, educadores. O 
exemplo corajoso de participação no interior da Secretaria de Educação repercutia 
internamente no governo, em outras Secretarias, consolidando a participação popular como 
uma das linhas de força do Governo Erundina. (CASALI, 1996, p.219) 

Paulo Freire atuou em prol da democratização da rede municipal por meio de novas 

configurações organizacionais, tanto na gestão central — a própria secretaria e suas regionais 
                                                
29 É importante ressaltar que a incorporação dos fundamentos de uma pedagogia popular no 

âmbito de instituições de governo não é exclusividade dessa fase da obra de Freire, pós década de 
1980. Como afirmado, a divisão, com fins didáticos, tinha por risco simplificar a complexidade das 
múltiplas atuações do educador na história. Nesse sentido, vale lembrar que Freire já havia assumido 
cargos de governo, levando sua pedagogia de uma educação popular para programas oficiais. Assim, 
não se tratava de educação informal apenas. Mesmo assim, a divisão deixa claro que, a partir de uma 
visão geral e panorâmica, trata-se de abordagens e focos distintos em sua obra, prevalecendo, nesse 
segundo momento, as reflexões sobre o sistema educacional público como um todo. 
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—, como no âmbito de cada unidade escolar. Como secretário, fez questão de compartilhar e 

descentralizar o poder que detinha, sendo coerente com o que propunha para as escolas. 

Do ponto de vista da autonomia pedagógica, uma das mudanças mais importantes 

promovidas nesse período foi a proposição de uma administração colegiada, com destaque 

para criação dos conselhos de escola, que se tornaram instâncias paritárias com poderes 

deliberativos em todas as instituições escolares. Os conselhos passaram a dividir poder com 

os diretores e diretoras, sendo concebidos como verdadeiras instâncias de direção, com grande 

ingerência nos rumos da escola, inclusive atinentes ao currículo, haja vista a principal função 

desses órgãos, qual seja, a de conceber, aprovar, manter e avaliar o  PPP.  

Conforme conceituação já realizada neste trabalho, no tópico sobre a fundamentação 

jurídica da autonomia da escola, a possibilidade de elaborar o PPP é o que define a autonomia 

pedagógica da escola. Junto com o regimento escolar, o PPP dá à escola as ferramentas para 

conceber seus princípios e estratégias, sem deixar de submeter-se ao que é próprio da rede, 

mas em atenção às especificidades, demandas e características locais. 

Trata-se de uma nova concepção de gestão, que tinha por norte a democratização 

radical da educação pública. Mesmo estruturas tradicionalmente ligadas à atuação 

centralizada de técnicos e especialistas, como o planejamento das políticas e as orientações 

curriculares, passaram a ser compartilhados, promovendo-se o chamado “planejamento 

ascendente ou autogestionado” (LIMA, 2013, p.56), referindo-se a um modelo em que as 

decisões são tomadas a partir da escuta e participação popular. 

A autonomia da escola colocava-se como um dos elementos centrais para a 

implementação desse projeto de democratização. Fez-se uma aposta na capacidade da escola 

de tomar decisões, buscando romper com uma cultura política de impor verticalmente a 

educadores e gestores pacotes prontos, nos quais a autonomia se limitava a executar o que já 

fora decidido. Com Freire, a escola passou a ser reconhecida por sua “centralidade político-

administrativa-pedagógica” (LIMA, 2013, p.57). 

Junto com a possibilidade de elaboração do PPP, as escolas municipais de São Paulo 

receberam um Regimento Escolar Comum, no qual a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) deixava claro as orientações e objetivos dessa nova proposta de educação municipal. O 

regimento comum normatizava procedimentos e estruturas internas no sentido de uma gestão 
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efetivamente coletiva e participativa, institucionalizando a presença e a voz de alunos, pais, 

professores e funcionários na gestão da escola.30 

Com o desafio de elaborar seu próprio PPP e um regimento que determinava que isso 

se desse por meio da participação coletiva e democrática, a escola e sua comunidade 

poderiam assumir um protagonismo determinante na organização da prática curricular e 

pedagógica. 

Paulo Freire, portanto, não separou a autonomia da gestão democrática, embora 

reconhecesse todas as dificuldades de se implementar os mecanismos de participação ampla e 

radical em uma cultura autoritária e corporativista. Por isso mesmo, enfrentou resistências 

significativas, muitas vezes do próprio partido ou das escolas, por exemplo, no tema da 

eleição para diretores, medida que Paulo Freire propôs mas não conseguiu implementar.31 

O educador foi secretário durante dois anos e cinco meses, período no qual atuou para 

“mudar a cara da escola”32, tendo na implementação da autonomia pedagógica um eixo 

central de ação. 

Ao deixar a secretaria, retornou ao trabalho acadêmico na PUC-SP, reassumindo a 

pesquisa, docência e produção intelectual. É especialmente a partir desse momento que os 

textos de Freire mais se direcionam para a construção de uma concepção de autonomia 

pedagógica da escola pública. 

Além das entrevistas, conferências e seminários, os novos livros que foram escritos 

nesse período — dentre eles A educação na cidade (1991), Educação e política (1993), 

Cartas à Cristina (1994), Professora sim, tia não (1997), e, sobretudo, Pedagogia da 

                                                
30 A proposta e implementação de um regimento comum para as escolas municipais de São 

Paulo sofreu críticas, como foi o caso da posição de José Mario Pires Azanha. Em parecer para o 
Conselho Estadual de Educação, em 1991, o educador — mesmo sendo um enstusiasta da autonomia 
pedagógica da escola e reconhecendo os esforços de Freire em elevar a escola pública municipal a um 
outro patamar de responsabilidade democrática — dizia que a ideia de um regimento comum, imposto 
à totalidade da rede, colidiria frontalmente com a autonomia da escola, exonerando esta da reflexão 
sobre sua própria organização (AZANHA, 1991). Embora a medida não seja objeto específico de 
análise desta pesquisa, é interessante destacar a controvérsia, especialmente porque ambos, Freire e 
Azanha, foram e são referências nos temas da autonomia e gestão democrática. Ademais, o caso 
mostra que, por mais que haja coerênca e unidade nos princípios, a prática da autonomia é sempre um 
processo inconcluso e repleto de obstáculos e contradições. 

31Para relato mais detalhado da gestão de Paulo Freire no município de São Paulo, cf. 
FREIRE, 1991. 

32 Essa expressão foi muitas vezes utilizada pelo educador, e tem o sentido de criação de uma 
nova cultura na gestão das escolas. Em Política e educação (FREIRE, 2001), o termo pode ser 
conferido no capítulo “Escola pública e educação popular”.  
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autonomia (1996) 33  — apresentam a centralidade dos temas ligados à escola pública 

autônoma, popular e democrática na obra freireana, refletindo sobre o papel do Estado, de 

gestores, educadores e da sociedade como um todo nessa construção. 

A nova fase não implica a mudança de sua concepção de educação como um projeto 

de libertação dos oprimidos; pelo contrário, os princípios se mantêm. Todavia, aos primeiros 

temas — voltados à educação popular e alfabetização de adultos no seio de movimentos 

sociais e experiências locais — acrescentam-se novas preocupações, mais ligadas a uma visão 

global do sistema educacional, sem nunca perder a dimensão concreta da historicidade, marca 

de toda sua obra. Dentro desses temas, está a administração da escola pública, a rede pública 

de ensino e sua burocracia, as condições de trabalho do magistério, a formação dos gestores, a 

participação das famílias nas escolas, o currículo oficial e a avaliação. 

Segundo Lima (2013), o encontro de Paulo Freire com a temática da educação formal 

e escolar pode parecer surpreendente e inesperado para quem parou de acompanhar e estudar 

o educador em Pedagogia do oprimido, mas ressalta que a mudança fez todo o sentido diante 

de sua trajetória, tendo se dedicado, após o retorno do exílio, às questões da escola formal, e 

de modo nada incoerente com seus primeiros escritos, estando apenas mais preocupado com 

uma compreensão da questão educacional brasileira em sua globalidade. Lima destaca, ainda, 

tratar-se de um período cientificamente exitoso para Freire: 

[...] um período pujante (até sua morte em maio de 1997), em que esteve muito ativo, em que 
escreveu e organizou vários livros, e em que viu o seu trabalho (sobretudo o mais recente) 
ainda mais internacionalizado, estudado, debatido, especialmente por parte de destacados 
acadêmicos norte-americanos e por alguns europeus, ativos na construção e discussão de uma 
pedagogia crítica. (LIMA, 2013, p.84) 

Portanto, a construção — teórica e prática — do encontro entre a educação popular e a 

escola pública é uma das grandes contribuições de Freire à educação. Com isso em mente, 

passo a falar mais diretamente dos elementos que norteiam e fundamentam essa ponte, que 

tem na autonomia pedagógica da escola uma de suas principais características. 

A primeira questão a se destacar é que, em Freire, a gestão da escola é, ao mesmo 

tempo, uma questão política e pedagógica, não havendo separação entre essas duas esferas. 

Isso significa que a sua visão de governança das escolas reflete tanto a sua proposta de 

educação (a educação crítico-libertadora) quanto de democracia (a democracia radical). 

                                                
33 Os anos entre parênteses indicam todos as datas de lançamento da primeira edição de cada 

obra. 
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A concepção freireana de educação nega sua redução a mero ato de transmissão 

vertical de conhecimento do professor ao aluno. Educação é, sobretudo, diálogo: “Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 1987, p.39). Por se tratar de uma relação dialógica, considera-se a 

concretude histórica dos sujeitos envolvidos e do tempo-espaço em que se dão essas trocas, de 

modo que cada escola terá uma realidade cultural e social própria, e com a qual ela precisa 

interagir e integrar ao currículo. Para tanto, a autonomia pedagógica torna-se um pressuposto, 

um ponto de partida para que a escola possa ir além do conteúdo decretado, para ser capaz de 

dialogar e transmitir a cultura daquela comunidade, sem se limitar ao universo cultural local, 

mas, tampouco, sem ignorá-lo. 

Além disso, a ideia de uma escola mais autônoma, em que seus agentes possam 

participar de sua construção e de suas decisões, está na raiz da teoria pedagógica freireana, 

também por essa se tratar de uma pedagogia compromissada com a democracia. 

Se é participando que se aprende a participar, a escola democrática contribui para a 

construção de consciência e engajamento para a ação política em geral: 

A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e 
menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma 
prática de real importância. (FREIRE, 1996, p.42) 

Assim, a educação tem a democracia como meio e como norte, uma “educação como 

prática da liberdade” — e também da autonomia, enquanto capacidade de decidir —, que 

contribua para o aprofundamento da experiência democrática de cada um e, assim, com a 

própria revitalização da esfera pública, com a “democratização da democracia” (LIMA, 2013, 

p.36), sem depositar na educação a tarefa de transformar o espaço público e a política — algo 

que ela não pode fazer sozinha —, mas crendo na sua contribuição fundamental para tanto, já 

que “se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode” (FREIRE, 

1996, p.126). 

Mas qual a concepção de Freire sobre a própria democracia? Esse ponto também é 

fundamental para compreender o sentido de autonomia da escola em sua obra. Freire 

construiu, ao longo de sua obra, iniciando-se, sobretudo, em Educação como prática da 

liberdade (1967), 

[...] uma teoria da participação democrática radical, criticando a não participação silenciosa 
e alienante e também as formas de participação passiva, subordinada ou meramente 
instrumental. A participação de que fala é uma participação no processo de decisão, um ato de 
“ingerência”, e não a atitude do espectador que se limita a assistir ou, de mais ou menos longe, 
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contemplar. A sua pedagogia democrática tem por horizonte uma democracia radical [...] da 
escola à empresa, das associações, à comunidade local[...] (LIMA, 2013, p.29, grifo meu ) 

A democracia radical não se limita à democratização do Estado e de suas instituições 

políticas centrais — ela pede a democratização da própria sociedade, por meio da “conquista 

dos centros de poder da sociedade civil por parte dos indivíduos sempre mais dispostos a 

participar e a participar de modo mais qualificado” (BOBBIO, 2000, p.73). Nos centros de 

poder e decisão da sociedade civil — como pode ser a escola — o poder não é apenas 

distribuído, mas é também controlado pelos cidadãos, o que corrige, como explica Bobbio 

(2000), um efeito inerente à democracia representativa, que é a formação de oligarquias que 

afastam as pessoas do poder que formalmente detêm e que não as permitem vivenciar de fato 

a democracia. 

No contexto brasileiro, essa inexperiência democrática, da qual Freire falava em seus 

primeiros escritos34, se aprofundou, com os mais de vinte anos de ditadura militar. Nesse 

cenário, não basta redemocratizar o Estado, outorgar uma nova Constituição; é preciso, sim, 

redemocratizar a sociedade, o que Freire acreditava passar pela democratização da educação e 

da escola, campo de sua luta política e intelectual. 

Ao adotar a perspectiva de democracia radical, Freire rejeita as concepções de 

participação meramente formais, bem como discursos sectários — tanto de direita quanto de 

esquerda — que sugiram qualquer forma de tutela ao invés de emancipação dos oprimidos 

pelo exercício da própria autonomia. 

Se, no início deste trabalho, ao abrir as considerações sobre as concepções políticas de 

autonomia na história, propôs-se uma linha explicativa que colocava a participação formal de 

um lado e a autogestão do outro, pode-se dizer, então, que a concepção freireana de 

autonomia — fundada na participação verdadeira em um contexto de democracia radical, do 

Estado e da sociedade — poderia ser situada no centro dessa linha. Não se trata de isolar-se 

do Estado em um modelo de autogoverno, tampouco de contentar-se com a possibilidade 

formal e abstrata de participar. A autonomia situada entre a participação formal e a autogestão 

é, exatamente, a autonomia da participação democrática radical — na escola e na política. É 

isso que Freire propõe, e é aqui que encontro a base e os princípios de uma concepção 

freireana de autonomia da escola. 

                                                
34Ver, em Freire: Educação e atualidade brasileira (1959) e Educação como prática da 

liberdade (1967). 
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A combinação inseparável desses dois projetos — de educação e de democracia —, 

que na verdade são um só, passa pela “reinvenção participativa da escola pública” (LIMA, 

2013, p. 85), abrindo canais de diálogo efetivo, para participação real das pessoas na escola. 

Tudo isso só se faz possível pela garantia da autonomia pedagógica da escola. 

 

3.2 Dez sentenças sobre autonomia pedagógica da escola em Freire 

 

Pensando em identificar princípios, sentidos e objetivos do que e de como entende a 

autonomia pedagógica, e inspirada no próprio formato de apresentação dos livros de Freire — 

especialmente em Pedagogia da autonomia(1996) —, elaborei dez sentenças sobre autonomia 

pedagógica da escola em Paulo Freire. 

O que chamo de sentenças são conclusões extraídas do estudo das obras de Freire, 

referenciadas na bibliografia, mas que, de forma autoral, organizei em uma proposta 

consolidada daquilo que considerei essencial para a definição do conceito. 

Trata-se de elementos estruturantes, portanto inescapáveis, para se falar em autonomia 

da escola em Freire, e que sistematizei da seguinte forma: 

 

1) Autonomia da escola depende de e reflete um modelo de administração pública 

dialógica; 

2) A autonomia pedagógica da escola é pressuposto de uma educação para autonomia 

dos indivíduos; 

3) A educação para autonomia dos indivíduos é pressuposto da autonomia 

pedagógica da escola; 

4) Autonomia pedagógica da escola é relativa (não é soberania); 

5) Autonomia pedagógica da escola pressupõe um fazer do Estado (não é abandono); 

6) Autonomia é poder de decisão (não é apenas liberdade para executar o que já foi 

decidido); 

7) Autonomia pedagógica é para todos (escola autônoma não é escola experimental 

ou de elite); 

8) Autonomia requer competência, autoridade e rigor científico (requer um projeto 

sólido); 

9) Autonomia da escola é processo (nunca será definitiva); 

10) Autonomia da escola é correr riscos (nenhuma escola está pronta). 
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Deste momento em diante, abro cada uma das sentenças, a fim de discorrer sobre seu 

contexto e significado. 

 

1) “Autonomia da escola depende de e reflete um modelo de administração pública 

dialógica.” 

Em Freire, a educação e a política não são esferas separadas, de forma que a gestão 

das escolas públicas reflete a compreensão que se tem da democracia. Para o educador, essa 

concepção é a da democracia radical, aquela em que há efetiva e verdadeira participação das 

pessoas na tomada de decisão, em espaços que ultrapassam o da urna eleitoral. 

A concepção freireana de autonomia da escola reflete, assim, um universo maior de 

lutas pela democracia, em que a construção da escola democrática é parte do amplo desafio de 

“democratizar o poder” no Brasil (FREIRE, 1993, p.38). 

Portanto, o tema da autonomia da escola é, antes de tudo, um tema da forma como se 

organiza a participação popular nos espaços públicos. 

A primeira conclusão que se tira desse argumento é que a autonomia pedagógica da 

escola requer uma administração pública em que a tônica seja a efetiva distribuição de poder, 

não a mera descentralização da execução de políticas. Visa, portanto, uma democracia 

participativa e dialógica, tanto na elaboração como no monitoramento de suas políticas 

públicas, aberta à sociedade civil, que possua canais concretos e acessíveis de diálogo e 

deliberação, uma administração que não reduz o diálogo à mera comunicação do decidido, 

mas que legitima suas decisões na escuta e participação dos administrados. 

Vale aqui fazer um parêntese. O tema da participação e da legitimidade nas decisões 

da administração pública tem ocupado cada vez mais espaço nas doutrinas de direito 

administrativo, inclusive cunhando-se o termo “administração pública dialógica” ou 

“administração pública participativa”, ou mesmo “administração pública consensual”, de 

modo a indicar as novas características do Poder Executivo, especialmente a partir da 

redemocratização. 

Trata-se de um nova visão — jurídica inclusive — da relação entre o Estado e os 

cidadãos, centrada na abertura de canais de participação para além do voto, para que o 

cidadão tenha ingerência nas decisões que lhe afetam, superando uma tradicional visão 

impositiva da administração pública e de suas formas de atuação. Na prática, isso implica no 
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surgimento e diversificação de mecanismos de participação social na condução do Estado, 

especialmente das políticas públicas. Nesse contexto, 

[...] é de se esperar o prosseguimento da tendência à pluralização das instituições 
participativas, não só multiplicando-as e facilitando a aplicação das mais tradicionais, como 
sejam o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, como ampliando o uso das que estão 
despontando no campo do Direito Administrativo, como a coleta de opinião, o debate público, 
a audiência pública, o colegiado misto [...] (MOREIRA NETO, 2007, p.11-2) 

Assim, a perspectiva de elevar a participação social nos espaços de execução de 

políticas públicas não é algo estranho ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo consequência 

do que se convencionou chamar de “evolução do direito administrativo”. Os fundamentos 

legais desse novo paradigma estão na CF/88. A escola é exatamente um desses espaços em 

que a política pública se efetiva. A autonomia pedagógica da escola, entendida como a 

distribuição de poder para que as decisões sejam tomadas em nível local e democrático, é um 

dos mecanismos para efetivação desse modelo de administração dialógica. 

Isso para dizer que a concepção freireana de autonomia da escola, alinhada com essa 

visão de administração pública e de democracia, encontra respaldo na Constituição e em 

referências teóricas avançadas de direito administrativo, que buscam a criação de canais de 

tomada de decisão descentralizados, participativos e, por isso, mais legítimos e 

democráticos.35 

Foi exatamente essa administração dialógica que Freire procurou implementar quando 

secretário de Educação no município de São Paulo, levando para a gestão os mesmos 

princípios que alimentam sua concepção de educação: 

Quando fui Secretário de Educação da cidade de São Paulo, obviamente comprometido com 
fazer uma administração que, em coerência com o nosso sonho político, com a nossa utopia, 
levasse a sério, como devia ser, a questão da participação popular nos destinos da escola, 
tivemos, meus companheiros de equipe e eu, de começar pelo começo mesmo. Quer dizer, 
começamos por fazer uma reforma administrativa para que a Secretaria de Educação 
trabalhasse de forma diferente. Era impossível fazer uma administração democrática, em favor 

                                                
35Não obstante, não se deve confundir a democracia participativa com a ausência do Estado. 

Freire rejeitou com veemência que a autonomia fosse equiparada a qualquer forma de privatização ou 
de redução do estado a mero regulador do direito à educação. Não se pode perder de vista que o 
educador concebia o estado como um instrumento de transformação social, “de libertação, e não 
somente de regulação ou governança da ação social” (GADOTTI, 2016, p.19) A referência a Gadotti, 
quando se trata de pensar a prática de Freire na SME/SP reveste-se de uma autoridade específica, pois 
o autor foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo (1989-
1990), na gestão de Paulo Freire. 
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da autonomia da escola que, sendo pública também fosse popular, com estruturas 
administrativas que só viabilizavam o poder autoritário e hierarquizado. (FREIRE, 2001, p.38) 

A autonomia pedagógica da escola não faz sentido no Estado autoritário e não se 

efetiva no Estado da participação meramente formal. Para Freire, ela é, precisamente, um 

pressuposto ou um princípio da democracia radical. A escola autônoma — que decide e 

ensina a decidir — é o “ensaio democrático”, que supera o autoritarismo e também o 

espontaneísmo ou a irresponsabilidade na condução da escola (FREIRE, 2001, p.9). 

Para isso, não bastam os aspectos jurídicos formais. É preciso mudar a cara da escola e 

dos elementos estruturantes de sua governança, inclusive para superar uma ideia de que 

administração escolar não é um tema de educadores ou educandos, visão esta que sacraliza 

termos de gestão como se fossem de interesse exclusivo de gestores técnicos e inacessíveis a 

cidadãos e à comunidade escolar: 

Era preciso, pelo contrário, democratizar o poder, reconhecer o direito de voz aos alunos, às 
professoras, diminuir o poder pessoal das diretoras, criar instâncias novas de poder com os 
Conselhos de Escola, deliberativos e não apenas consultivos e através dos quais, num primeiro 
momento, pais e mães ganhassem ingerência nos destinos da escola de seus filhos; num 
segundo, esperamos, é a própria comunidade local que, tendo a escola como algo seu, se faz 
igualmente presente na condução da política educacional da escola. Era preciso, pois, 
democratizar a Secretaria. Descentralizar decisões. Era necessário inaugurar um governos 
colegiado que limitasse o poder do Secretário. (FREIRE, 2001, p.38, grifo meu) 

A dificuldade de efetivar esse modelo de administração pública — e de gestão da 

escola — decorre de características arraigadas da política brasileira, como o personalismo e a 

hipertrofia do Poder Executivo central, e em razão das quais a população é historicamente 

alijada dos processos decisórios, via mecanismos diretos e indiretos de alienação política 

(GADOTTI; ROMÃO, 2012). Um desses mecanismos é a excessiva burocracia, quando posta 

para afastar o cidadão das estruturas de poder, dificultando a participação social. Freire 

também se colocou contra essa burocracia a serviço de uma administração autoritária e não 

dialógica, deixando clara sua posição quanto à necessidade de estruturas jurídicas e 

administrativas mais leves e abertas aos indivíduos, especialmente quando se trata da escola: 

O que quero deixar claro é que um maior nível de participação democrática dos alunos, dos 
professores, das professoras, das mães, dos pais, da comunidade local, de uma escola que, 
sendo pública, pretenda ir tornando-se popular, demanda estruturas leves, disponíveis à 
mudança, descentralizadas, que viabilizem, com rapidez e eficiência, a ação governamental. 
As estruturas pesadas, de poder centralizado, em que soluções que precisam de celeridade, as 
arrastam de setor a setor, à espera de um parecer aqui, de outro acolá, se identificam e servem 
a administrações autoritárias, elitistas e, sobretudo, tradicionais, de gosto colonial. Sem a 
transformação de estruturas assim, que terminam por nos perfilar à sua maneira, não há como 
pensar em participação popular ou comunitária. A democracia demanda estruturas 
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democratizantes e não estruturas inibidoras da presença participativa da sociedade civil 
no comando da res-pública. (FREIRE, 1993, p.38, grifo meu) 

 

2) “A autonomia pedagógica da escola é pressuposto de uma educação para 

autonomia dos indivíduos.” 

A pedagogia da autonomia de que fala Freire contempla, dentre outros fatores, a 

valorização dos saberes dos alunos e de suas experiências, o estímulo ao questionamento e à 

criticidade diante da realidade, e o protagonismo do estudante como sujeito ativo de sua 

própria aprendizagem. Nessa concepção de educação, a autonomia dos sujeitos se 

consubstancia na medida em que eles tenham voz e espaço para construir e participar dos 

acordos, inclusive aqueles que definem a escola. 

A educação libertadora, que se funda em uma concepção dialógica e democrática, 

deve privilegiar essa lógica no ato de ensinar-aprender e nas demais relações presentes na 

escola. A dialogicidade deve ser o modus operandi da escola: 

[...] fazendo educação, numa perspectiva crítica, progressista, nos obrigamos, por coerência, a 
engendrar, a estimular, a favorecer, na própria prática educativa, o exercício do direito à 
participação por parte de quem esteja direta ou indiretamente ligado ao que fazer educativo. 
(FREIRE, 1993, p.34) 

Para isso, é necessário que a escola tenha e exerça sua autonomia. A escola que não é 

autônoma não confere autonomia aos seus educadores, que, por sua vez, não podem fazer 

gerar autonomia nos estudantes. Sem um espaço em que a autonomia seja algo efetivamente 

vivenciado no coletivo, não há formação de autonomia individual. 

A autonomia e a democracia devem se fazer presentes no currículo e na gestão. 

Soluções restritas a questões ditas “técnicas” não serão capazes de mudar a cara da escola e 

promover uma educação crítica e libertadora (FREIRE, 2001, p.51): 

O máximo que faz a liderança autoritária é o arremedo de democracia com o que às vezes 
procura ouvir a opinião dos professores em torno do programa, que já se acha, porém, 
elaborado. (FREIRE, 1993, p.37) 

Daí a sentença expressa neste tópico: a autonomia pedagógica da escola é pressuposto 

de uma educação para autonomia. 

Somente uma escola que decide pode ensinar a decidir. Somente uma escola que vive 

a democracia pode afirmar esse mesmo valor. E uma escola mais democrática é, por 

definição, uma escola mais autônoma (LIMA, 2013, p.73). 
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3) “A educação para a autonomia dos indivíduos é pressuposto da autonomia 

pedagógica da escola.” 

A concepção freireana de autonomia pedagógica da escola é aquela que possibilita a 

existência de uma escola democrática, vocacionada à libertação e à autonomia de seus 

educandos. Não é, portanto, uma concepção procedimental, restrita a aspectos de gestão e 

vazia de conteúdo pedagógico. Em Freire, a escola tem autonomia justamente para que ali se 

pratique a pedagogia da autonomia. Na escola autônoma “o respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros” (FREIRE, 1996, p.59). 

Assim, a autonomia pedagógica da escola está emoldurada pela sua concepção macro 

de educação, o que significa dizer que a escola autônoma deve apresentar uma prática 

democrática, dialógica, inclusiva, comprometida com a transformação social. Em Freire, a 

autonomia se justifica em um objetivo muito explícito, que é o de democratizar a escola em 

todos os sentidos. 

Esse entendimento, aliás, se coaduna com a reflexão feita no capítulo sobre os 

contornos legais da autonomia da escola. O direito à autonomia não aparece separado do 

princípio da gestão democrática. Juridicamente, portanto, a autonomia pedagógica é definida 

e limitada pelos princípios constitucionais, dentre eles o do pluralismo de ideias, respeito aos 

direitos humanos, busca pela igualdade e gestão democrática. No âmbito da educação crítico-

libertadora, por sua vez, ela também se define e limita pelos princípios da democracia radical 

de que fala Freire, e só faz sentido se servir à prática de uma educação crítica, democrática e 

fomentadora da autonomia dos estudantes. Trata-se, sobretudo, de praticar a coerência de que 

tanto fala Freire em Pedagogia da autonomia. A coerência de, recebendo o direito de elaborar 

a própria proposta pedagógica, fazê-lo de forma a incluir e estimular a participação constante 

dos estudantes. 

 

4) “Autonomia pedagógica da escola é relativa (não é soberania).” 

Essa sentença é fundamental para que não se tenha dúvida quanto ao cabimento da 

autonomia pedagógica nas redes públicas de ensino. 

Conforme apresentado na abordagem histórica, quando considerada sinônimo de 

autogestão ou autogoverno, a autonomia se aproxima da soberania, sustentando experiências 
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políticas e pedagógicas propositadamente apartadas do Estado e de suas estruturas oficiais. 

Não é o que propõe Freire ao tratar do tema. 

Em Política e educação, precisamente quando fala da escola pública popular, o 

educador se pergunta: “É possível fazer educação popular na rede pública?”, questionando se 

sua concepção de educação não estaria restrita ao espaço da informalidade, fora da escola, em 

movimentos populares (FREIRE, 2001, p.47). Em resposta a essa questão, recusando o 

pessimismo fatalista diante da educação pública estatal, Freire conclui que é, sim, possível, 

desde que se busque uma “crescente democratização nas relações que se travam na escola e 

das que se estabelecem entre a escola e o mundo fora dela” (FREIRE, 2001, p.49). Para o 

educador, portanto, a escola pública só estará a serviço de interesses populares quando for um 

espaço de participação democrática. 

Contudo, se a escola pública pode ser progressista, popular e democrática, não se pode 

perder de vista que, para tanto, ela não poderá estar sozinha, pois é parte de um sistema 

público que responde a todos os cidadãos na garantia do direito à educação. A autonomia, 

portanto, será sempre relativa, e sempre se dará em contextos de interdependência. 

Licínio Lima, ao estudar a Pedagogia da autonomia, também vai destacar que 

autonomia 

[...] não é sinônimo de atomização da escola, de fechamento e de exercício solitário de poder 
por parte dos professores ou de quaisquer outros atores isolados e organizados exclusivamente 
segundo categorias ou estatutos homogêneos e exclusivos. (LIMA, 2013, p.101) 

Nesse sentido, também, a escola autônoma, na perspectiva freireana, não deixa de 

estar sujeita às regras e diretrizes do sistema público de ensino. No âmbito da gestão do 

educador na Secretaria Municipal de Educação, inclusive, foi desenvolvido um regimento 

escolar comum, aplicável a todas as escolas, que normatizava uma série de procedimentos, a 

fim de unificar diretrizes e estratégias direcionadas ao incremento da gestão democrática em 

toda a educação municipal. 

Ademais, como parte de uma política pública, a escola sempre estará submetida à Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, à própria Constituição Federal e às demais normas 

atinentes à rede de ensino da qual faz parte. 

É preciso, portanto, que o projeto próprio da escola, expresso no PPP, esteja alinhado 

ao que se propõe como educação pública para todos. É claro que os limites entre o que é geral 

e o que é próprio da autonomia da escola serão sempre controversos e sujeitos a 

questionamentos e, muitas vezes, contradições. Mas, o caminho para a solução desses 
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conflitos não será, inclusive na visão de Freire, a substituição de um sistema público unificado 

por escolas independentes e atomizadas: 

Os grupos populares, certamente, têm o direito de, organizando-se, criar suas escolas 
comunitárias e de lutar para fazê-las cada vez melhores. Têm o direito, inclusive, de exigir do 
Estado, através de convênios de natureza nada paternalista, colaboração. Precisam, contudo, 
estar advertidos de que sua tarefa não é substituir o Estado no seu dever de atender às camadas 
populares e a todos os que e as que, das classes favorecidas, procurem suas escolas. (FREIRE, 
2001, p.39) 

A atuação em rede, que procura somar projetos em prol de uma escola igualmente 

democrática, acessível a todos, é o que possibilita o dizer de Freire no sentido de que “a luta 

pela autonomia da escola não é antinômica à luta pela escola pública” (FREIRE, 2001, p.39). 

 

5) “Autonomia pedagógica da escola pressupõe um fazer do Estado (não é 

abandono).” 

Como desdobramento da sentença anterior, se a autonomia pedagógica da escola não 

significa soberania, tampouco ela pode implicar abandono por parte do Estado. Esse ponto é 

importante para compreender a ideia de Freire quanto ao uso do mesmo termo “autonomia” 

em uma abordagem liberal da educação. Na visão do educador, trata-se de uma distorção do 

conceito quando, ao se falar em autonomia, propõem-se políticas de ausência do Estado na 

garantia direta do direito à educação pública. 

O pensamento pedagógico neotecnicista, por exemplo, direciona à escola cada vez 

mais responsabilidades, reservando ao Estado uma tarefa de regulação ou mera aferição dos 

resultados de aprendizagem. Não é essa a concepção freireana de autonomia da escola. 

Segundo Saviani (2013), a pedagogia neotecnicista, hegemônica a partir dos anos 

1990, se caracteriza por orientar a escola no sentido único da formação de mão de obra, mas, 

diferentemente do que se dava na década de 1960 — quando predominava o tecnicismo — 

não privilegia mais o aprendizado de tarefas, e sim de habilidades comportamentais, visando a 

formação do trabalhador polivalente, multifuncional e adaptável, exigências de um mercado 

dinâmico e automatizado. Do ponto de vista da autonomia, essa pedagogia tende a transferir 

para a escola e para os professores a responsabilidade total pelos resultados de aprendizagem 

dos alunos, medidos normalmente por meio de avaliações externas. É comum, ainda, a adoção 

de políticas de bônus e contrapartidas de recursos para as escolas/professores com melhores 

resultados, o que acaba por punir, ainda que indiretamente, escolas com baixo desempenho 

nas avaliações. Há aqui, portanto, uma falsa autonomia, pois, no neotecnicismo, quem acaba 
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por deter o poder de fato sobre a escola é aquele que a avalia. Ademais, a competitividade 

imposta às escolas reforça uma visão de desresponsabilização do Estado e super-

responsabilização do professor, na ponta. 

Definida a autonomia pedagógica como a possibilidade de cada escola elaborar e 

implementar seu próprio PPP, ao Estado cabe, antes de tudo, dar condições concretas para que 

essa garantia se efetive. Do contrário, a autonomia se converte num conjunto de encargos, 

para cujo cumprimento não se oferece, contudo, qualquer amparo. 

Ainda Saviani (2013), ao analisar as lutas que levaram à garantia da autonomia 

pedagógica da escola nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil, pondera como essas conquistas 

acabaram servindo de pretexto para o abandono da escola e para a responsabilização extrema 

do professor, que, além da tarefa de lecionar, ganhou novos encargos ligados à gestão escolar 

e à relação com a comunidade. Lima (2013) também aponta como o aumento da autonomia 

em áreas burocráticas e administrativas significou, em muitos casos, perda de poder em áreas 

como pedagogia, currículo e avaliação, mostrando que a autonomia pretendida pode se 

desvirtuar em abandono de fato.  

A possibilidade de a autonomia pedagógica desembocar em um localismo carente de 

Estado é mesmo uma crítica frequente a esse princípio, conforme destaca Gadotti (2006, 

p.36): 

[...] existem ainda críticos da autonomia escolar que temem que iniciativas desse tipo levem à 
privatização e desobriguem o estado de sua função de oferecer uma escola pública, gratuita, e 
de qualidade para todos. 

Sobre esse ponto, Freire insistia para que não se confundisse a causa com a sua 

distorção. A autonomia da escola é uma pauta que aponta para uma escola mais popular e 

democrática, porque aberta à participação comunitária. Esta, por sua vez, não deve significar 

omissão ou substituição do Estado: “a autonomia da escola não implica dever o Estado fugir a 

seu dever de oferecer educação de qualidade e em quantidade suficiente para atender a 

demanda social” (FREIRE, 2001, p.39). 

 

6) “Autonomia é poder de decisão (não é apenas liberdade para executar o que já 

foi decidido).” 

Essa sentença é importante para situar mais precisamente o sentido de autonomia em 

Freire como efetiva distribuição de poder. Na autonomia, não há ausência do Estado ou da 
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legislação educacional. Contudo, mesmo se tratando de escola pública, na perspectiva 

freireana há um amplo espaço no qual a escola autônoma pode exercer seu poder de decidir. 

A autonomia pedagógica implica que a escola tenha capacidade de intervir no 

currículo. Para isso, a ela deve ser dado o poder de tomar decisões centrais, que definam, 

inclusive, conteúdos e estratégias pedagógicas. Não se trata, portanto, de simplesmente ouvir 

a escola e saber a opinião dos educadores, para então tomar decisões de forma centralizada. 

As decisões cabem à própria escola, junto à sua comunidade. 

A figura mais significativa dessa concepção de autonomia é o conselho de escola, que 

ganha amplos poderes diretivos, exatamente para que as decisões sejam tomadas em um 

colegiado, com a participação de representantes da comunidade escolar como um todo.  

Nesse cenário, a escola se torna um locus de produção de políticas educacionais, não 

apenas de execução, superando-se, assim, uma visão instrumentalizada da autonomia, na qual 

ela se limita à função de executar o que já foi centralmente decidido: 

[...] embora insistentemente defendida, a ideia de autonomia é reconvertida ao estatuto de 
“ideologia da conveniência”, em vez de significar ingerência, participação ativa nos processo 
de decisão, por forma a transformar as escolas (entendidas como instâncias periféricas) em 
centros de decisão político-educativos, antes é apresentada como elogio da diversidade na 
execução periférica das orientações centralmente definidas, das decisões centrais, bem como 
da capacidade de adaptação funcional a novos interesses emergentes. (LIMA, 2013, p.100) 

Para que isso não aconteça, a autonomia pedagógica exige da escola e de sua 

comunidade mobilização e engajamento, vontade e capacidade de decidir, elementos centrais 

à própria concepção de educação, em Freire. Para Lima (2013), não apenas Pedagogia da 

autonomia, mas toda a obra freireana pode ser interpretada como uma crítica à educação 

indecisa. A capacidade individual e coletiva de decisão é o grande mote da educação — e da 

escola —, capacidade essa que requer conscientização, ética e autonomia. 

Ainda segundo o autor citado, a pedagogia da autonomia poderia ser chamada de 

“Pedagogia da Decisão” (LIMA, 2013, p.105), decisão que se expressa nas práticas 

pedagógicas e de gestão, apontando sempre para a democratização radical dos poderes 

educativos. A não decisão, o imobilismo ou a passividade são incompatíveis com uma 

concepção crítica e libertadora de educação. 

Nesse ponto, Paulo Freire expressa diretamente a impossibilidade de neutralidade na 

educação. Ensinar é um ato político e demanda escolhas — escolhas necessariamente 

políticas, e não somente técnicas ou pedagógicas. Decisões que ocorrem no plano individual e 

coletivo, e que exigem do educador e da escola esse “saber decidir”, que não é uma tarefa 
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simples e, para ser legítimo, passa pela adoção de mecanismos democráticos de deliberação. 

Decidir implica ter criticidade ao examinar as opções, ter consciência do significado político 

de cada caminho: 

Impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao educador o imperativo de decidir, 
portanto, de romper e de optar, tarefas de sujeito participante e não de objeto manipulado. 
(FREIRE, 1993, p.35) 

A escola que não tem autonomia, que não decide, torna-se uma escola paralisada, que 

só executa prescrições, que não cria, não busca novas possibilidades: 

[...] uma das formas fundamentais de exercício da opressão é a divisão social do trabalho entre 
dirigentes e executantes, que se reflete diretamente na administração do ensino: uns poucos, 
fora da escola, detêm o poder de decisão e o controle, enquanto todos os demais simplesmente 
executam tarefas cujo sentido lhes escapa. (GADOTTI, 2006, p.35) 

Mesmo quando dotadas de boa intenção, reformas elaboradas sem participação não 

logram efetividade. Os pacotes pedagógicos impostos à escola alienam dos professores a 

capacidade criativa e o entusiasmo, inibindo a possibilidade de se tornarem sujeitos da própria 

prática (GADOTTI, 2006). 

Assumir essa responsabilidade, contudo, não é uma tarefa fácil. Paulo Freire fala do 

medo da liberdade e da inibição da capacidade transformadora, que cria uma condição geral 

de fatalismo. No caso da escola pública, isso é muito significativo, pois paira esse sentimento 

geral fatalista com relação às possibilidades do ensino público. A ausência de efetiva 

autonomia das escolas está nesse contexto de descrédito, adaptação e imobilismo. 

Enquanto tocados [os oprimidos] pelo medo da liberdade, se negam a apelar a outros e a 
escutar o apelo que se lhes faça ou que se tenham feito a si mesmos, preferindo a gregarização 
à convivência autêntica. Preferindo a adaptação em que sua não liberdade os mantém à 
comunhão criadora, a que a liberdade leva, até mesmo quando ainda somente buscada. 
(FREIRE, 1987, p.19) 

A transição da heteronomia para a autonomia no ambiente escolar requer criticidade e 

consciência das escolhas. Na concepção freireana, portanto, o conceito de autonomia está 

necessariamente ligado ao de conscientização. 

Autonomia implica a capacidade de pensar a própria realidade, desvelando-a, 

desmitificando-a e, finalmente, agindo para sua transformação. Isso vale tanto para o 

indivíduo, como para a escola. A escola autônoma deverá ser capaz de pensar e repensar a 

própria realidade. Esse é, inclusive, o sentido do PPP, já que ele trata da identidade da escola 
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e da comunidade. Essa conscientização, segundo Freire, só é possibilitada pela práxis, ou seja, 

pela permanente atividade dialética de ação e reflexão pelos sujeitos e pela escola. 

A criticidade e conscientização é o que vai, inclusive, conferir à escola a capacidade 

de julgar aquilo que se coaduna ou não com seu projeto, sempre que receber novas políticas 

ou parcerias, vindas tanto do Estado quanto da sociedade civil. 

Assim, a escola autônoma de Freire é a escola que sabe o que quer, e, sabedora do 

sentido político e pedagógico da educação que almeja e pratica, é capaz de organizar e 

executar um projeto próprio, fundamentado, transparente e democrático. A escola autônoma 

definitivamente não é uma escola indecisa. Não poderia sê-lo. 

 

7) “Autonomia pedagógica é para todos (escola autônoma não é escola 

experimental ou de elite).” 

Esse ponto exprime um outro fator importante para a compreensão da concepção 

freireana de autonomia, que é a necessidade de ela ser posta como sentido de toda a política 

educacional, e não como exceção ao sistema. 

Isso também reforça a sentença anterior, sobre autonomia não implicar ausência ou 

mesmo neutralidade do Estado, mas, sim, uma estratégia de ação, uma política propositiva e 

favorecedora da autonomia em todas as escolas. 

Não se trata, portanto, de uma simples permissão para que uma escola seja diferente 

das demais, como se a regra fosse a heteronomia, e a autonomia fosse a exceção. É outra a 

concepção freireana de autonomia pedagógica. 

A escola autônoma não pode ser a escola outsider, contracorrente, que depende de 

pessoas isoladas em atos de heroísmo para fazer algo novo: 

Se é verdade que o aprofundamento das autonomias educativas se encontra muito dependente 
das ações concretas que os professores desenvolvem, isso não significa que as mudanças 
político-educativas possam, voluntaristicamente e heroicamente, ser apenas concretizadas por 
eles, de forma isolada em face de outros atores e poderes educativos, sobretudo num quadro 
global e perante opções políticas orientadas em sentido inverso. (LIMA, 2013, p.101) 

Ou seja, se a autonomia da escola não se concretiza sem a autonomia dos sujeitos que 

a compõem, por outro lado, ela também não se resume à ação desses mesmos sujeitos. Ela 

depende de mais: 

[...] a autonomia das escolas não representa uma conquista digna de heróis, não é um prêmio 
para atores performativos, nem uma aquisição resultante do merecimento de docentes 
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interessados e diligentes; não é, enfim, um ato de liberalidade dos governos, magnanimamente 
capazes de redistribuírem e devolverem poderes de decisão. (LIMA, 2013, p.101) 

Não fosse isso, não faria sentido falar em autonomia pedagógica da escola pública, 

mas apenas em escolas privadas, comunitárias ou informais. Inclusive, mesmo nas escolas 

privadas, a autonomia é relativa, porque sujeita a regulação e controle estatal. 

Também na legislação, a autonomia que vem consagrada não é a da escola 

experimental, excepcional ao sistema. A atual LDB prevê a autonomia pedagógica como um 

princípio do sistema educacional como um todo. Leis anteriores, inclusive as dirigidas 

contrariamente a qualquer ideal de autonomia, como a LDB de 1971 (lei no  5.692/1971), 

chegaram a permitir a existência de escolas em regimes excepcionais36, e nem por isso se 

pode dizer que consagravam a autonomia da escola — pelo contrário. 

Isso também demonstra que o que determina a autonomia da escola não é somente a 

possibilidade de existência de uma ou outra escola deslocada do sistema, em modelos 

experimentais. Autonomia da escola é dar a todas e a cada escola a capacidade de decidir e de 

desenvolver seu próprio projeto, mas dentro de um sistema público do qual não se torne a 

exceção. 

 

8) “Autonomia requer autoridade, criticidade e rigor científico (requer um projeto 

sólido).” 

Essa tarefa, contudo, não é nem um pouco simples. Aqui nessa sentença, procuro 

ressaltar a diferença que, na concepção freireana de autonomia, existe entre uma postura 

democrática da escola, respeitadora da autonomia dos sujeitos, e aquilo que Freire chamou de 

licenciosidade, que é a ausência de responsabilidade para com o processo educativo. 

Há um equívoco em definir autonomia e autoridade como conceitos antagônicos. Essa 

é uma relação constantemente abordada na obra de Freire, que em diversos escritos e 

manifestações esclarece que autonomia não é sinônimo de licenciosidade, tampouco 

autoridade é sinônimo de autoritarismo: 

A nossa experiência, que envolve condicionamentos mas não determinismo, implica decisões, 
rupturas, opções, riscos. Vem se fazendo na afirmação, ora da autoridade do educador, que, 
exacerbada, anula a liberdade do educando, caso em que este é quase objeto, ora na afirmação 
                                                
36 Lei no 5.692/1971, “Art. 64. Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências 

pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente Lei, assegurando a validade dos estudos 
assim realizados”. 
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de ambos, respeitando-se em suas diferenças, caso em que são, um e outro, sujeitos e objetos 
do processo, ora pela anulação da autoridade, o que implica um clima de irresponsabilidade. 
No primeiro caso, temos o autoritarismo; no segundo, o ensaio democrático, no terceiro, o 
espontaneísmo licencioso. (FREIRE, 2001, p.9) 

Autonomia, tanto da escola como dos sujeitos, não significa falta de disciplina ou de 

regras — a pedagogia da decisão implica rigor científico, retidão ética e competência 

profissional.  

É preciso superar a falsa ideia de que, ao falar em autonomia, Paulo Freire seria contra 

a autoridade dos professores ou gestores — pelo contrário, a autonomia e o projeto escolar só 

prosperam em um ambiente em que existe autoridade. Esta, por sua vez, se mantém pela 

competência e pela responsabilidade, não pelo autoritarismo ou pela hierarquia injustificada. 

Na escola autônoma, gestores e educadores não se eximem de apresentar uma postura 

séria, competente e compromissada na relação com o conhecimento e com os educandos, ao 

mesmo tempo em que respeitam as suas liberdades: 

O clima do pensar certo não tem nada que ver com o das fórmulas preestabelecidas, mas seria 
a negação do pensar certo se pretendêssemos forjá-lo na atmosfera da licenciosidade ou do 
espontaneísmo. Sem rigorosidade metódica não há pensar certo. (FREIRE, 1996, p.49-50) 

Sobre esse ponto, Freire (1996) descreve ainda a importância da formação e do estudo 

pelo professor, para que ele não se torne um objeto receptor de pedagogias. É preciso uma 

atitude ativa de quem não se aliena do que é produzido na educação, mas que seja também 

capaz de julgar criticamente. 

Assim, a criticidade indispensável para o corpo gestor e docente de uma escola 

autônoma requer disciplina. Paulo Freire toma essa disciplina como parte da necessária 

autoridade presente na escola, mas uma autoridade boa, uma autoridade democrática: 

É interessante observar como, de modo geral, os autoritários consideram, amiúde, o respeito 
indispensável à liberdade como expressão de incorrigível espontaneísmo e os licenciosos 
descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima de autoridade. A posição mais difícil, 
indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, 
para quem não é possível autoridade sem liberdade e esta sem aquela. (FREIRE, 1996, p. 108) 

Freire ressalta a importância da seriedade, da coerência, da preparação científica e da 

unidade entre teoria e prática, para que a autonomia da escola não seja apenas um conjunto 

prescrito de normas ou teorias, tampouco se torne ativismo: 

Não menos prejudicial à prática progressista é a dicotomia entre prática e teoria que ora se 
vive em posições de caráter basista, em que só a prática em áreas populares é válida, 
funcionando como uma espécie de passaporte do militante, ora só é válida numa teorização 
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academicista ou intelectualista. Na verdade, o que devemos buscar é a unidade dialética, 
contraditória, entre teoria e prática, jamais sua dicotomia. (FREIRE, 2001, p.29) 

É preciso considerar, ainda, que a escola deve apresentar um projeto sólido, claro em 

suas referências e objetivos, capaz de dar unidade e sentido às práticas escolares, um projeto 

com autoridade diante da comunidade escolar. 

A autonomia requer criticidade para superação da acomodação. A criticidade é ponto 

de partida para que a escola questione a adoção de projetos, materiais ou programas nos quais 

não veja sentido e responsabilize-se pela construção de propostas próprias, capazes de 

dialogar com propostas e diretrizes externas, sem que a elas se sujeite acriticamente. 

Por fim, a autonomia implica também capacidade de autoavaliação, abrindo-se às 

críticas dos sujeitos da comunidade escolar e promovendo responsável autocrítica e constante 

reinvenção: “É a segurança que se expressa na firmeza com que atua, com que decide, com 

que respeita as liberdades, com que discuti suas próprias posições, com que aceita rever-se” 

(FREIRE, 1996, p.91). 

 

9) “Autonomia da escola é processo (nunca será definitiva).” 

Como sequência e consequência do postulado anterior, se a escola autônoma tem sua 

autoridade garantida pela seriedade e rigorosidade do seu projeto, ao mesmo tempo em que 

permanece crítica e em diálogo sobre sua atuação, tem-se que a autonomia nunca estará 

acabada. 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em 
data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 
respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1996, p.107) 

Por isso mesmo, não se deve perder de vista os objetivos da escola, mas tampouco 

ignorar os procedimentos presentes no dia a dia, porque é neles que mora o processo de 

conquista de autonomia e capacidade de decidir. A própria ideia de projeto implica essa 

inconclusão, pois é algo que aponta para o futuro.  

“Onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1996, p.50). A inconclusão — do homem 

e da história— é, por si, uma das principais categorias da teoria educacional freireana, e não 

seria diferente com sua concepção de autonomia da escola. 

A autonomia da escola é, assim, menos um dado, e mais um princípio que vai orientar 

as lutas e as práticas na escola. 
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Esse processo implica a assunção progressiva de responsabilidades quanto à definição 

do currículo e da gestão escolar. Em Freire, não haveria, assim, uma ordem predefinida nesse 

processo, em que primeiro viria a capacidade de decidir e depois a autonomia: “Ninguém é 

autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de 

várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 1996, p.107), e esse é, 

necessariamente, um processo inconcluso. 

 

10) “Autonomia da escola é correr riscos (nenhuma escola está pronta).” 

Por fim, a última sentença é para dizer que a autonomia escolar exige uma aventurança 

responsável (FREIRE, 1996). Uma disposição para assumir novos desafios e, portanto, riscos. 

Sobre isso discorre o último ponto desta sistematização. 

Efetivar a autonomia pedagógica é um risco constante, tanto para as secretarias, que 

terão de lidar com maior diversidade de projetos e demandas, como para cada escola, já que 

se trata de assumir protagonismo e responsabilidade, adotando uma postura criativa e 

criadora, sempre mais desafiadora do que a passividade e a obediência. 

O risco ainda é inerente ao fato de que, em cada escola que exerça sua autonomia e 

gestão democrática, as demandas dessa comunidade nunca estarão plenamente atendidas. 

Haverá sempre uma pulsão, algo que dá dinâmica à luta por novos direitos. 

Enrique Dussel (2012) discorre sobre a impossibilidade de um sistema perfeito, na 

medida em que o desejo humano é insolúvel e ilimitado. Cada conquista coloca novos marcos 

e novas demandas que, no limite, se tornam novos direitos. A pulsão humana é fonte motora 

do sujeito e da história, e, como tal, não chega a um fim. 

Assim, quanto mais participativa e atuante for a comunidade escolar, quanto mais 

democrática e autônoma a escola, mais questões aparecerão a todo tempo. Isso porque, já 

mobilizados, os sujeitos se enxergam criadores do projeto, e vão constantemente questioná-lo, 

recriá-lo, criticá-lo.  

Por isso mesmo que, diante do risco e das dificuldades, a autonomia da escola é uma 

aposta na esperança. Não se pode falar de autonomia a partir de uma perspectiva fatalista. É 

isso que torna Freire tão inspirador para esse tema: 

Como projeto, a educação precisa reinstalar permanentemente a esperança de um mundo 
melhor diante do nosso inacabamento e do inacabamento da sociedade [e também da escola]. 
Nada mais atual do que esse pensamento de Paulo Freire numa época em que muitos 
educadores vivem alimentados mais pelo desencanto do que pela esperança. (GADOTTI, 
2016, p.16) 
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Garantir a autonomia pedagógica da escola é fazer uma aposta nos educadores e na 

comunidade escolar. Na possibilidade de a escola ser mais. 

Esse projeto, insiste Freire, distancia-se do fatalismo, exigindo confiança. Por isso foi 

tantas vezes taxado de ingênuo e sonhador, especialmente por aqueles que aderem à suposta 

neutralidade da educação, que, quando se quer assim, não é neutra, mas sim politicamente 

comprometida com a manutenção do status quo. A autonomia de que fala Freire não é 

ingênua, tampouco fatalista — ela nasce da práxis e aponta para uma utopia possível, um 

sonho realizável de uma escola inclusiva, democrática e transformadora: 

[...] tudo isso nos traz de novo à radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, 
mas sei também que é possível intervir para melhorá-las [...] Gosto de ser gente porque a 
História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de 
possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e 
recuse sua inexorabilidade. (FREIRE, 1996, p.52-3) 
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4. AUTONOMIA PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO 

“Uma escola que tem autonomia independe do governo em que 
estiver. Ela é para além das políticas. Ela é a política maior. 
Ela é a política da cidadania verdadeira.”37 

 

 

4.1. A escola 

 

A EMEF Alpha38 está situada na Zona Oeste de São Paulo, no âmbito da Diretoria 

Regional de Ensino do Butantã. Segundo dados do último censo escolar disponível39, em 2015 

a escola contava com 702 alunos, divididos entre os anos do fundamental I e II (faixa etária de 

7 a 14 anos, em média), e com 71 funcionários. Há saneamento, infraestrutura básica, 

biblioteca e acesso a internet banda larga. 

O perfil socioeconômico dos alunos é bastante diverso, o que se justifica pelas 

características do bairro do Butantã e também pela proximidade da escola com a Universidade 

de São Paulo. Proximidade essa que é mais do que meramente territorial, na medida em que a 

escola recebe alunos de famílias de docentes e universitários e também realiza parcerias com 

projetos oriundos da universidade. Documentos que relatam a história da EMEF Alpha dão 

conta dessa heterogeneidade do público, mas esclarecem que o predomínio é de crianças de 

menor nível de renda. 

A escola existe desde 1956. Foi em 1996 que a atual diretora, Cláudia, assumiu o 

cargo e iniciou um processo de transformação da EMEF junto à comunidade. As mudanças 

deram ensejo à construção de um projeto pedagógico cujas grandes bases, documentadas pelo 

conselho de escola em 2005, estão mantidas. 

À época, a busca por novas formas de organização da escola foi motivada pelos altos 

índices de evasão. Os primeiros passos da mudança foram no sentido de reorganizar, inclusive 

simbolicamente, a ocupação do espaço escolar, tornando-o mais aberto, agradável e 

                                                
37Trecho da entrevista com Cláudia, diretora escola Alpha.  
38 Os nomes Cláudia e Alpha são fictícios e substituem os nomes reais da diretora e da escola. 

Em razão disso serão grafados em itálico. 
39 Os dados foram consultados a partir da plataforma QEdu (<http://www.qedu.org.br/>), que 

sistematiza e disponibiliza os dados do INEP. O acesso foi feito em 01 jun. 2017. 
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convidativo. Derrubaram-se os alambrados que cercavam o pátio, abriu-se o prédio nos finais 

de semana e a sala da direção tornou-se aberta a todos. 

Com a escola cada vez mais ocupada, organizaram-se atividades fora dos horários de 

aula, aumentando a participação de alunos, pais e docentes, e ampliando canais para 

participação da comunidade e interessados. Essas atividades incluíam oficinas de cultura 

brasileira, capoeira e teatro. Logo a comunidade também se engajou na organização das festas 

da escola, que até hoje cumprem um papel importante na identidade do projeto. 

A participação na escola atingiu também a sociedade civil organizada, com 

aproximação de diferentes institutos e fundações privados ao longo da história da Alpha, seja 

para atuação direta ou com apoio financeiro para novos projetos. 

Consolidado esse espaço de construção coletiva, a comunidade passou a discutir 

também as questões de convivência e aprendizagem. Em 2002, o conselho de escola se 

engajou em diagnosticar concretamente os principais desafios da Alpha em temas como 

evasão, déficit de aprendizagem, indisciplina e ausência de professores. Feita essa análise, e 

mapeados os principais problemas, começou-se a pensar em propostas para a solução de cada 

um deles. Foi aí que vieram mudanças importantes na organização pedagógica da escola. 

Já em 2003, a prática da escola mostrava grande dissonância com o texto padrão do 

PPP, nascendo o desejo de consolidar os princípios e objetivos vigentes em um novo projeto 

político-pedagógico. O conselho de escola, então, convidou uma especialista, que já era 

interlocutora da Alpha, para auxiliar a comunidade na tradução desses princípios e propósitos 

em mudanças pedagógicas concretas, visando uma efetiva melhora das condições de ensino. 

Foi nesse contexto, de buscar a identidade de um novo projeto, que se travou contato 

com a história da Escola da Ponte, uma escola pública de Portugal que já vinha desde a 

década de 1970 implementando mudanças significativas na sua organização curricular e 

pedagógica, conquistando grande espaço de autonomia, mesmo sendo parte da rede pública. 

O projeto da Ponte impactou fortemente a comunidade escolar da Alpha. 

Em setembro de 2003, a pedido do conselho, a mesma especialista formulou uma 

proposta de assessoria para implantação de projeto inspirado na experiência da Escola da 

Ponte. A assessoria foi aprovada pela Secretaria Municipal de Educação e executada até 2005, 

culminando em um novo PPP, estruturado a partir e para a Alpha. Embora a escola esteja em 

constante transformação, reinventando-se a cada novo contexto e desafios, pode-se dizer que 

as bases desse projeto estão mantidas e constituem um conjunto de princípios, ferramentas e 

estratégias que fazem da Alpha uma escola pública diferente no contexto da rede municipal de 

São Paulo. 
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O currículo da Alpha está centrado na pesquisa e, portanto, na autonomia de 

professores e educandos na condução de cada percurso de aprendizagem. A aula expositiva 

não é abandonada, mas torna-se um recurso utilizado pontual e residualmente. 

Para viabilizar e orientar as pesquisas, a escola produz os “roteiros temáticos de 

pesquisa”. Os roteiros têm transversalidade temática, mas são derivados dos materiais 

didáticos que o município disponibiliza à escola e aos alunos. 

As turmas seriadas foram extintas para dar lugar a outras formas de organização 

coletiva: as tutorias e os grupos de alunos. O PPP resume o significado de cada um na 

organização pedagógica da escola: 

Na [Escola Alpha], cada aluno tem um educador tutor. Esse educador é responsável pela 
avaliação do progresso do estudante. Normalmente, cada professor da escola é responsável por 
cerca de 20 alunos por período. E, uma vez por semana, o tutor tem um encontro de cinco 
horas com seus tutorandos. Nos demais dias, se o tutorando tiver problemas pode procurar o 
seu tutor. 
[...] 
Dois grandes grupos de salas de aula tiveram suas paredes literalmente derrubadas. Assim, 
criaram-se dois grandes salões. Em um “Salão” ficam os alunos do Ciclo I e no outro os 
alunos do Ciclo II. Esses alunos sentam-se em mesas de quatro lugares para realizarem as suas 
pesquisas em grupo e responderem, individualmente, seus objetivos (dos roteiros). [...] Os 
professores — cerca de cinco ou seis — circulam pelo salão para ajudar os alunos em suas 
dúvidas e explicar alguns conceitos se isso se fizer necessário. É importante saber que não 
necessariamente os alunos sentados juntos em uma mesa estão desenvolvendo as pesquisas de 
um mesmo roteiro. Isso acontece porque cada aluno decide a ordem em que quer fazer os 
roteiros. Assim, um estudante pode ter escolhido começar pelo roteiro Biografia e o outro 
colega de mesa pode ter escolhido começar o ano pelo roteiro Corpo Humano, por exemplo. 
Quando acaba de preencher o seu roteiro, o aluno escreve um portfólio, com tudo que 
aprendeu com aquele roteiro e entrega para o tutor, que avalia se ele pode receber a apostila 
seguinte, com os demais roteiros. Não há provas. O progresso do conhecimento é avaliado 
pela qualidade dos portfólios e pela participação do aluno na escola. 

Pelo breve resumo do PPP, nota-se que a escola alterou significativamente as bases da 

relação professor-aluno em todos os seus aspectos — de transmissão do conhecimento, 

organização do espaço, avaliação —, instituindo um modelo mais coletivo e solidário. 

Ao núcleo da organização pedagógica desse currículo ainda se unem outros elementos, 

que completam a identidade do projeto, tais como a presença de arte-educadores que 

trabalham com diferentes manifestações da cultura brasileira. As culturas local e nacional têm 

papel central na construção desse currículo. Também as novas tecnologias estão presentes, 

chegando especialmente na forma de projetos da sociedade civil, organizada ou não. 



 

 

88 

Atualmente a escola possui um laboratório maker40 e uma plataforma virtual desenvolvida 

especialmente para abrigar as necessidades do projeto. A educação ambiental também se faz 

presente por meio de parcerias com a sociedade civil. 

Outros projetos, nascidos da comunidade ou de parceiros da escola, vêm e vão 

conforme os interesses, demandas e temas transversais do currículo. A forma como a escola 

organiza seu tempo e espaço permite essa interação dinâmica, sem que ela afete o núcleo da 

organização pedagógica que dá sentido e estabilidade ao PPP. 

Por fim, há uma importante dimensão curricular conferida à vivência democrática na 

escola. Isso inclui professores, alunos, familiares e funcionários participando das instâncias de 

gestão, sendo elas o conselho de escola, conselho pedagógico, conselho financeiro, 

assembleia de alunos e diversas comissões temáticas. 

O conjunto de princípios e práticas que fazem da EMEF Alpha um projeto inovador já 

foi reconhecido pelo Ministério da Educação, que, em 2013, selecionou a escola como 

exemplo de inovação e criatividade na educação básica. 

Mais recentemente, no final de 2015, o Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

(CME) aprovou por unanimidade o PPP da Alpha como um “Projeto Político-Pedagógico 

Especial” da rede pública municipal de São Paulo. 

O reconhecimento em diferentes frentes foi importante para legitimar o projeto. Mas, 

não garante, por si só, o exercício da autonomia tal como almejado pela escola. 

Quando conheci a Alpha, em 2014, a escola passava exatamente por esse pleito para 

aprovação do projeto no CME. Sem alterar as bases do projeto, mas destacando mais 

concretamente o que era necessário para que se sustentasse do ponto de vista pedagógico e 

estrutural, o PPP foi revisado e apresentado ao CME. 

Junto ao PPP, foi anexado um documento que elencava peculiaridades do projeto e 

demandas da escola relativas a essas particularidades. Na redação desse documento, o 

exercício coletivo foi de pensar o lugar da escola diante da rede municipal. Ou seja, em se 

tratando de uma escola pública pertencente a uma rede e submetida a uma gestão central, 

cabia dizer, textualmente, como essa gestão poderia contribuir com a sustentação e 

desenvolvimento do projeto e, ao mesmo tempo, como o projeto poderia contribuir com a 

rede. 

                                                
40Um laboratório maker é um espaço de aprendizagem por experimentação. Ferramentas 

mecânicas e digitais são disponibilizadas aos alunos para execução de projetos. 
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Em outras palavras, o documento pleiteava a atenção a questões que se faziam 

sensíveis para a continuidade e o aperfeiçoamento das atividades que vinham sendo realizadas 

há mais de dez anos pela escola. 

Essas questões diziam respeito a número e jornada de professores, avaliação dos 

profissionais da escola quanto à sua aderência ao projeto, escolha da equipe gestora, entre 

outros pontos, a maior parte deles referentes à autonomia da escola para promover a seleção e 

gestão da equipe de docentes e funcionários. Questões para as quais não se tinha propriamente 

uma resposta. 

Assim, a ideia não era apenas de obter um selo de “escola especial”, tampouco uma 

autorização para ser diferente das demais escolas, mas, sim, de levar os desafios que se 

passavam dentro da escola para o âmbito da SME e do CME, porque entendidos os desafios 

como centrais para a rede como um todo. Se todas as escolas possuem, por lei, autonomia 

pedagógica, tratava-se de destacar, naquele momento, o que, na rede municipal, facilitava ou 

obstaculizava o exercício desse direito. 

Em resumo, mais do que fazer pedidos, o documento expunha dilemas concretos de 

uma escola que procurava exercer sua autonomia, a fim de estimular discussões e 

providências sobre os temas levantados. 

Mas encaminhar discussões com o poder público não é tarefa simples. Demandas 

complexas, que requerem reflexões de longo prazo, se chocam com a dinâmica e o tempo da 

política institucional. Entre 2014 e 2017, quatro pessoas diferentes ocuparam o cargo de 

secretário municipal de Educação41, o que impacta a estabilidade das políticas, a viabilidade 

de implementar mudanças substantivas e também a abertura da secretaria a demandas e 

propostas que venham das escolas ou da sociedade civil em geral. Construir uma política que 

vise favorecer a autonomia das escolas requer uma ação de médio a longo prazo, e demanda, 

senão permanência, ao menos coerência entre as políticas de governo, algo difícil de se ter 

quando a alternância de comando significa também alternância de visão de educação. 

No caso da EMEF Alpha, depois de muitas tentativas, o PPP foi finalmente 

encaminhado ao CME, que, como já se mencionou, emitiu parecer, em dezembro de 2015, 

aprovando-o como um “Projeto Político-Pedagógico Especial” da rede. 

O CME analisou o PPP no âmbito de um pedido de reconhecimento formal e 

autorização para um projeto que já se encontrava implementado. Após relatar as práticas 
                                                
41  Cesar Callegari (2012-2014); Gabriel Chalita (2015-2016); Nádia Campão (2016) e 

Alexandre Schneider (2017-)  
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pedagógicas e de gestão escolar da escola Alpha, os membros manifestaram-se pela 

aprovação do projeto, reconhecendo-o como inovador, inclusive incentivando que outras 

escolas também tivessem seu próprio projeto. A autonomia e os princípios da escola foram 

enfatizados, especialmente quanto ao viés da participação democrática que o projeto propicia. 

Já quanto às questões que demandavam discussão e providências, o CME as remeteu à 

SME, não se manifestando sobre a pertinência ou não das demandas, por entender que não 

seriam de sua competência. 

Ao fim, o conselho estabeleceu uma série de obrigações à escola referentes à prestação 

de contas sobre o andamento e resultados das suas atividades. 

O CME determinou, por exemplo, que a escola apresentasse um relatório 

circunstanciado das atividades desenvolvidas a cada dois anos, com supervisão da DRE, 

contendo avaliação do trabalho realizado, sistematização do desempenho dos estudantes nas 

avaliações internas e externas, acompanhamento por amostragem dos estudantes egressos, 

informe de cursos e atualizações realizados por professores, entre outros pontos. 

Assim, a escola conseguiu a aprovação como um projeto especial da rede municipal de 

educação, mas não encaminhou tudo o que gostaria quanto às necessidades e desafios que 

enfrenta para manter o projeto. Doutro lado, ganhou novas obrigações quanto à prestação de 

contas e comprovação de sua sustentabilidade. 

Não obstante esse cenário, a decisão do CME é um marco importante na luta da escola 

Alpha por autonomia, sendo considerada como uma conquista pela sua comunidade escolar. 

 

4.2. A diretora 

 

Cláudia é diretora da Alpha desde 1996. Formada em pedagogia pela PUC-SP, sempre 

trabalhou na rede pública, inicialmente como professora de ensino infantil e fundamental, 

coordenadora pedagógica e, finalmente, diretora, cargo este que, em São Paulo, é provido por 

meio de concurso público. Ao assumir a EMEF Alpha, percebeu ali, apesar de todos os 

problemas, uma comunidade inclinada a participar da escola. Ciente do potencial dessa 

comunidade, aliou-se a ela e a pessoas de referência acadêmica para promover as 

transformações que relatei anteriormente. Mantém-se no cargo até hoje, tendo uma história de 

vida que se mistura com a da escola. Uma vida dedicada ao projeto da Alpha: foi o que me 

relatou na entrevista. 
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Tornou-se um nome de referência quando o tema é inovação na educação, não apenas 

na rede pública, mas também no mundo privado, entre escolas, empresas e sociedade civil. 

Como representante do projeto, leva a história e os valores da Alpha pelos muitos espaços e 

eventos de educação a que é convidada. Mas é na escola onde se pode encontrá-la na maior 

parte do tempo. 

Foi lá que a conheci, em 2014, quando fui me inteirar do projeto e apresentar o Pé na 

Escola, coletivo em que eu atuava. Confirmaram-se as histórias que nos contavam sobre a sala 

da diretora estar sempre aberta a todos. Fomos recebidos de forma generosa, acolhedora e 

amiga. 

Durante as horas de conversa, sempre com a porta aberta, professores, pais e alunos 

iam e viam, fosse apenas para cumprimentar ou para levar pendências, conflitos, dúvidas, 

pedidos, ideias, críticas. Em uma dessas visitas, uma aluna do fundamental I apareceu para 

contar à Cláudia sobre o novo dialeto que havia inventando, inspirada pelas oficinas de grego 

que ocorriam naquele ano em um projeto em parceria com estudantes da USP. Apresentou 

com detalhes o alfabeto e queria saber da diretora se poderia dar um curso sobre o novíssimo 

idioma para os demais colegas. “Se houver interessados, vá em frente, divulgue e se 

organize”. 

A escola nos foi apresentada como um organismo vivo e dinâmico, repleto de 

conquistas, mas também de desafios. Conflitos que não são escondidos ou minimizados, mas 

que se abrem ao conhecimento de todos e, assim, às sugestões, inspirações e apoios. Saí de lá 

com a sensação de que aquela se tratava de uma escola que se alimentava do melhor das 

pessoas e que, sabedora disso, se matinha aberta. Definitivamente, autonomia não era 

isolamento. A escola Alpha se sabia incompleta, em construção, e, por isso — talvez só por 

isso —, pudesse ser realmente autônoma. 

Três anos depois, conversei com a diretora para aprofundar essas impressões iniciais. 

A entrevista livre dialogou diretamente com a construção teórica dessa pesquisa, e tem seus 

principais pontos sistematizados a seguir. 

 

4.3. Construção e vivência da autonomia 

 

Como se constrói a autonomia de um projeto? A entrevista com a diretora da escola 

Alpha lançou luz sobre alguns pontos fundamentais para se pensar a efetivação da autonomia 

pedagógica das escolas. Não há uma receita pronta, tampouco se pretende generalizar a 
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construção que se deu nessa escola, mas é interessante notar como diversas questões 

apontadas na sistematização analítica dessa pesquisa apareceram em sua fala. Novos temas 

também apareceram e foram destacados. 

 

4.3.1. Autonomia e construção de sentido 

 
“[...] grupo não é todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é 
todo mundo na mesma perspectiva” 

 

A história de mudanças na escola Alpha não começa pela busca da autonomia, mas 

pela busca de sentido. O problema era esse: a escola não fazia sentido para alunos e 

comunidade. Era preciso construir uma escola em que as pessoas quisessem estar. Era preciso 

achar um sentido que fosse coletivo e, ao mesmo tempo, de cada um. 

Ao se criarem novas formas de participação, o que se buscava era que mais pessoas, 

alunos, educadores e comunidade se responsabilizassem, se implicassem uns aos outros na 

formação e condução de um projeto para a escola. Entendia-se que somente no coletivo seria 

possível construir uma prática que tivesse um sentido comum, compartilhado por todos. 

Essa dimensão — da implicação coletiva — é ponto de partida na conquista da 

autonomia da Alpha, e é, ao mesmo tempo, um desafio diário. A entrevista mostrou, em 

diversos momentos, que todas as conquistas e, ao mesmo tempo, todas as dificuldades que o 

projeto possui, passam por essa questão. Para que um projeto de autonomia se sustente, não 

basta que as pessoas participem da escola. A participação é necessária, mas não é suficiente. É 

preciso implicação de cada um no projeto. Nesse sentido a fala da diretora: 

C:42 Eu acho que o coletivo é o que segura o projeto diferente — ou qualquer projeto. 
Autonomia e participação. A implicação, mais do que a participação. A implicação com o 
fazer pedagógico é o que traz a consistência de um projeto. Se os pais só deixarem as crianças 
na porta e não se implicarem com o que a gente faz aqui dentro, nada tem sentido, do ponto de 
vista democrático. 

A coletividade estruturante para o projeto da Alpha se reflete nas práticas pedagógicas 

que privilegiam o trabalho em grupo, mesmo diante de uma proposta de construção de 

percursos individuais de aprendizagem: 

                                                
42 As iniciais “C” e “M” no início das falas se referem à “Claudia” e Mariana, entrevistada e 

autora deste trabalho.  



 

 

93 

C: A questão da grupalidade, eu acho fundamental. Os grupos menores, os grupos maiores — 
essa perspectiva coletiva e grupal. E que tem uma coisa muito importante, porque as pessoas 
acreditam, chegam aqui e falam assim: “Para que as crianças estão em grupo se cada uma está 
fazendo uma coisa?”. Esse conceito de grupo é muito forte, muito importante dentro do 
projeto: grupo não é todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é todo mundo na mesma 
perspectiva. Eu estou no grupo não para fazer a mesma coisa que você, mas para que a gente 
pense junto o projeto. Eu te ajudo, você me ajuda: isso é um objetivo do projeto. Como é que 
você faz uma solidariedade? Como construir solidariedade? Então, por exemplo, eu sou muito 
boa em matemática; eu posso ajudar quem não é tão bom. Eu sou muito boa em português, eu 
posso ajudar. Os ritmos diferentes, eles contribuem para um processo de conhecimento nas 
pessoas e principalmente nos educadores. Porque, às vezes, a gente parte do princípio de que 
quem faz tudo muito mais rápido é melhor, mas, na perspectiva do projeto, vai descobrindo 
que não. Tem crianças que são muito mais vagarosas, mas elas aprendem muito mais. Então, o 
projeto desafia os grupos; desafia grandes verdades. Eu estar sentada em grupo, num primeiro 
momento, a gente pode achar que é só para conversar. Não. Aí eu vou descobrindo, ao longo 
do meu percurso na escola, que grupo é para que um ajude o outro. É para que um esteja de 
frente para o outro, olhando no olho do outro. Eu tenho um compromisso com o meu grupo. 
Outra coisa importante é que, necessariamente, no meu grupo não estejam os meus melhores 
amigos. Pode até ter um ou dois dos meus melhores amigos, mas os outros são os meus 
colegas de trabalho, e eu tenho que ser tão solidário como se estivesse com o meu melhor 
amigo. Então, eu aprendo a trabalhar com a diversidade. Para mim, o grupo menor é 
estruturante nesta perspectiva de solidariedade, na perspectiva de cidadania, na perspectiva da 
convivência, da empatia. 

A solidariedade e o trabalho em grupo, além de serem estruturantes na aprendizagem, 

são também elemento essencial da docência na Alpha. O professor não tem mais de dar conta 

apenas da sua sala de aula, mas de todo o projeto da escola. Para tanto, são modificadas as 

tradicionais posições do professor, com turma e disciplina fixas, para construção do que a 

entrevistada nomeou como “docência solidária”: 

C: Na hora que a gente começa o projeto é que a gente vai descobrindo, por exemplo, que não 
dava para ter um monte de salinhas de aula, e que tinha que ter um salão onde todos os 
professores estivessem juntos, todas as crianças estivessem juntas. E construir uma docência 
solidária que não é mais uma docência solitária. Não é o professor só com seus alunos, mas o 
professor com todos os estudantes. Essa dinâmica toda vai trazendo para a escola questões 
muito diferentes. 

No entanto, essa mudança, que exige do professor uma nova postura diante dos alunos 

e dos saberes, nem sempre é tranquila. 

C: Porque uma coisa é quando você é o dono da sua sala de aula — você dá a sua aula e vai 
embora. Outra coisa é quando você fica o tempo todo com mais colegas em um espaço comum 
de trabalho. Então, como é que você administra isso? Como é que os professores administram 
essas relações que começam a se dar? Porque você precisa ter uma outra atitude… Por 
exemplo, se eu faço determinadas coisas, não importa mais só os meus trinta estudantes que 
estão comigo; importa os cento e nove que estão no salão. Se eu falto, a minha falta não é mais 
só vista por aquelas crianças para quem eu dou aula; mas ela é vista pelos meus colegas e por 
todas as crianças com quem eu trabalho todos os dias. Então, tudo isso começa a ter uma 
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amplitude de olhar muito importante dentro do projeto. As relações que se estabelecem são de 
outra natureza. 

M: São mais coletivas? 

C: São obrigatoriamente coletivas. É um projeto que não dá para se pensar sozinho. Então, por 
exemplo, quando um professor chega aqui e fala: “Não concordo com o projeto, não vou fazer 
nada disso”; ele fica sozinho. Mas ao mesmo tempo, ele cria um conflito muito complicado 
dentro do coletivo. 

A entrevista revela que esse é um dos maiores desafios enfrentados pela escola. Nem 

sempre os professores que chegam à Alpha estão alinhados com o projeto. Isso não significa 

que a escola não possa mudar diante de novos olhares, críticas e sugestões, mas é preciso 

garantir alguns elementos estruturantes, inegociáveis, portanto, que garantam estabilidade e, 

mais do que isso, que permitam um aprofundamento naquilo que já é feito. Na visão da 

diretora, a troca constante de professores e a impossibilidade de a escola participar da escolha 

de quem vai compor a equipe dificultam esse aprofundamento: 

C: Precisava ter um corpo de gente muito mais empenhada em discutir este formato de escola. 
E aí eu acho que a gente tem um problema. Aí, a gente começa a ter problema porque não tem 
esse corpo. Por exemplo, todo ano a gente tem uma mudança de quinze professores. E 
professores que chegam, muitas vezes, e nem sabem que existe o projeto. Ou sabem e acham 
que o projeto é a coisa que eles pensam. Falam assim, por exemplo: “Ah, eu vou para aquela 
escola que tem um projeto, que tem isso, que tem aquilo…”. Só que ele não sabe nada do 
projeto. Aí ele chega aqui e fica com raiva do projeto porque ele quer dar aula; ele quer ter os 
alunos dele; ele não quer fazer… qualquer coisa que seja. Aí começam os conflitos. 

M: Você acha que esse é o maior desafio do projeto hoje? 

C: Eu acho que é. Lógico que a gente nunca vai ter unanimidade, mas não é isso que a gente 
busca também. Não é todo mundo pensando igual, mas é todo mundo com o mesmo propósito. 
Por exemplo, se eu estou numa escola como esta, o meu propósito é fazer o salão dar certo, é 
fazer os roteiros de pesquisa darem certo, é fazer as rodas de conversa darem certo, é fazer a 
assembleia de aluno dar certo. E fazer não significa que é só ir e fazer. Mas é discutir: por que 
não deu certo? O que aconteceu aqui que as coisas não caminharam bem? Não ficar discutindo 
se esse é o melhor jeito ou se esse é o pior jeito. Eu sinto falta de ir aprofundando as coisas 
que a gente traz. Eu sinto muita falta disso. E eu acredito que se você tem, por exemplo, um 
sistema aprovado pela Secretaria Municipal de Educação de uma escola que tem um projeto 
diferenciado, para isso precisa de professores que queiram estar lá e queiram abraçar esse 
projeto. Porque, na rede, tem quantos mil projetos? Cada escola tem um projeto! Então, para 
mim, essa ideia de que existe só um projeto de escola não é verdade. Cada escola tem um jeito 
de fazer as coisas. Nós estamos tentando fazer deste jeito; então, se eu venho aqui não 
querendo fazer desse jeito, eu crio muita confusão. E aí o projeto tem que jurar de pé junto que 
ele dá certo, que ele é isso, que ele é aquilo… E não é bem isso… Porque ele tem milhões de 
problemas. E eu não queria ter que ficar justificando o projeto o tempo todo. Eu queria poder 
pegar as críticas e trabalhar: “Bom, você está falando isso; então como é que a gente pode 
melhorar, dentro desta estrutura”. Porque foi a estrutura que a gente optou em determinado 
momento. Eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de que as coisas possam se dar a partir de 
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uma estrutura, porque, senão, não é nada. Senão, você não tem pesquisa; você não tem 
continuidade. Porque inventar coisa, cada administração que entra na prefeitura inventa uma 
nova coisa. E ninguém aprofunda nada. Eu sinto falta de um aprofundamento. Eu sinto falta 
em dizer “Olha, se a gente fizer assim, isso vai ganhando corpo! Isso tem muita perspectiva!” 
Isso constrói de verdade pessoas mais autônomas; garante um percurso de conhecimento para 
as crianças; isso também constrói professores mais atuantes, mais solidários, mais 
comprometidos com o projeto da escola. 

A adesão dos professores ao projeto da escola é um ponto importante para situar a 

autonomia pedagógica como uma possibilidade em todas as escolas públicas, e não apenas em 

escolas experimentais ou de elite. A ideia de que cada escola pública pode ter um projeto 

próprio, implica considerar que os professores terão características e formas de trabalho 

distintas, a depender da escola. Nesse sentido, ganha importância uma dimensão de 

alinhamento da equipe de trabalho com a identidade de cada escola, que não será a mesma só 

porque está inserida numa determinada rede de ensino: 

C: O desafio da escola é ter personalidade dentro da escola. Personalidade no seguinte sentido: 
que eu tenha autoria. Personalidade no sentido de que a escola é uma parte minha. Acho que 
isso é superimportante. Porque quando você fala no público, parece que é de todo mundo e 
não é de ninguém. Então, você construir dentro do público essa identidade — mais do que 
personalidade, talvez — eu acho que é um exercício fundamental. É fundante para essas 
crianças, para os pais, professores, para o funcionário da limpeza… 

Neste ponto, a entrevista toca diretamente no tema da formação dos educandos e na 

relação indissociável, de que fala Freire, entre a autonomia da escola e a autonomia dos 

estudantes, em que uma pressupõe a outra. 

M: Uma escola que não tem autonomia, pode formar para a autonomia? 

C: É, só se for uma pessoa muito fora da curva… Só se for uma criança que foi criada por pais 
que, de certa forma, ajudaram ela a fazer tudo isso. É muito a exceção. E quando você faz isso 
dentro de uma escola pública, você faz para todo mundo! Você vai construindo em todo 
mundo. Cada um no seu nível, mas, ao mesmo tempo, todos numa perspectiva muito maior. 
Porque as minhas lutas não são as mesmas lutas que as suas, não são a mesma luta que a do 
outro. Cada um mora num lugar, cada um tem uma história de vida. E eu tenho que estar 
preparado para minha história de vida. Não adianta eu querer ter a história de vida do outro. 

Na visão da diretora, é essencial que cada um enxergue a si próprio no projeto, de 

modo que a escola tenha um projeto coletivo, mas que respeita e fomenta a autoria individual: 

C: Também tem uma coisa muito fundamental nesse projeto: ele é coletivo, mas esse coletivo 
não se dá sem as individualidades. Então, quanto mais eu for eu, melhor para um coletivo. 
Porque aí a gente aprende de verdade, de fato, a respeitar as diferenças. A ter as diferenças na 
conversa do todo. Então não adianta eu só ser massa de manobra [...] Esse projeto não é para 
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trabalhar massa de manobra, é para dizer para cada um também que ele tem voz. E que a voz 
dele faz muita diferença no coletivo. 

Conforme concepção de autonomia em Freire, uma educação para a autonomia é 

aquela em que a autoria individual não é dissociada da responsabilidade diante do mundo. Em 

que autonomia e a libertação só existem no coletivo. Essa associação aparece diversas vezes 

na entrevista: 

C: Esse projeto é muito mais complicado, porque você tem que entender que o seu é garantido 
no coletivo. É só o coletivo que pode te garantir. […] Então quando você me pergunta assim: 
“O que é autonomia?”. Autonomia, para mim, é a escola poder construir um projeto político-
pedagógico que faça sentido. Faça sentido para os educadores, faça sentido para a 
comunidade, faça sentido para os alunos. Mas isso é uma vida. 

Quando esse sentido comum que dá conteúdo à autonomia da escola não está firme, o 

projeto fica ameaçado. Só que isso é mesmo algo muito difícil de se construir. É um desafio 

de uma vida toda e de todos os dias. 

Ao mesmo tempo, por mais difícil que seja, quando a entrevistada afirma que “é o 

coletivo que segura o projeto”, ela reforça que esse sentimento de pertença é algo muito 

potente. É nessa pertença significativa que está contido o potencial transformador das escolas 

autônomas. Transformador para a educação e para a vida de cada aluno. 

As ferramentas e práticas adotadas na escola Alpha — centradas tanto na 

individualidade do estudante, por meio dos roteiros de pesquisa, do respeito aos diferentes 

tempos de aprendizagem, do processo individualizado de acompanhamento e avaliação, como 

na grupalidade, com os salões, grupos de trabalho, assembleias, rodas de conversa, comissões 

— mostram uma busca da escola para equilibrar as dimensões coletiva e individual de 

autonomia. 

 

4.3.2. Autonomia e política 

 
“Para mim, uma escola autônoma é uma escola que, de 
verdade, quer ser uma escola política. Até porque você só pode 
ter autonomia se você tiver coisas que são do ser político. 
Responsabilidade, cidadania, direitos… Deveres, eu também 
acho fundamental, sabia? Porque não adianta você ficar 
gritando que você tem um monte de direitos e não olhar para as 
coisas que você tem que fazer.” 
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Todas essas práticas foram implementadas sem que a escola, ao menos inicialmente, 

encontrasse quaisquer entraves legais. Pelo contrário: na visão da entrevistada, tudo o que foi 

sendo construído encontrava respaldo na LDB. Os trechos a seguir explicitam essa relação: 

 

C: No começo, talvez a gente não tivesse ideia da necessidade de pensar uma perspectiva da 
autonomia, porque, de certa forma, a gente pôde fazer o que a gente queria fazer. Por exemplo, 
quebrar as paredes, transformar as salas em grandes salões. Depois fomos entender que o 
professor podia ser professor polivalente no Ciclo 2. Tudo isso, a lei permite. Então, tem muita 
coisa que a lei, de certa forma, permite para um diretor de escola — para uma escola construir. 
[...] Quando a gente começou, o projeto foi uma coisa em que a gente trabalhou bastante. 
Tanto a LDB quanto tudo o que estava escrito de documento na Prefeitura Municipal de São 
Paulo, na época. A gente estava supercoadunado com as leis que regiam o ensino. 
[...] 
O projeto começa a acontecer na administração da Marta Suplicy43, que aprova a gente 
começar um projeto diferenciado à luz da Escola da Ponte. Só que, na hora que a gente 
começa — nem nós enquanto escola, nem a secretaria que aprovou —, a gente não tinha toda 
a dimensão do projeto. A gente não sabia onde que a gente ia mexer. Projeto novo não dá para 
saber de antemão tudo o que vai acontecer. [...] Num primeiro momento, a prefeitura apoia. O 
professor do Ciclo 2 deixa de ser o professor de área para ser professor polivalente; a 
atribuição dos professores vai sendo diferente. Então, tudo isso vai criando muitas coisas 
diferentes. 
[...] 
E aí, o que eu acho que aconteceu para que diferentes governos deixassem o projeto 
acontecer? Foi porque, no primeiro momento do projeto, a gente teve visibilidade pública. O 
projeto saiu da coisa da esfera só da prefeitura de São Paulo. O projeto passou a ser muito 
maior do que a própria secretaria. Então, ele foi para a boca do povo. Tendo acontecido isso, 
acredito que o projeto ganhou visibilidade. Então, para mexer nele, uma administração 
precisava ter uma grande questão. Precisava ser muito fora da curva para se mexer. Mas eu 
penso que, como ele não era fora da curva — porque, se você pega a LDB, tudo o que estava 
na LDB o projeto fazia, e bem feito. Por exemplo, ele dava conta dos ciclos; ele dava conta 
das avaliações processuais e contínuas; ele dava conta da possibilidade da construção da 
autonomia das crianças; ele tinha clareza de como que essas crianças iam construir esse 
percurso de autonomia; ele construiu uma rotina na escola; ele trazia para os educadores a 
discussão do projeto em si, porque os professores estavam sempre juntos, e tinha a ideia da 
docência solidária. De certa forma, ele estava completamente coadunado com a LDB. [...] Ele 
falava das outras linguagens, dentro do percurso de aprendizagem das crianças, que eram as 
oficinas de cultura! Então, o projeto deu luz à tudo que a LDB, de certa forma, prega. As 
crianças serem avaliadas por conceitos — isso já era da prefeitura; mas eu acho que, quando a 
gente constrói o projeto, a gente olha para isso com muito mais qualidade. 

Chegou um momento, contudo, em que se tornou importante para o projeto um 

respaldo ativo da prefeitura. Exatamente porque autonomia da escola não implica que o poder 

público se abstenha de tomar parte do que acontece na escola. Tal como exposto na análise da 

concepção de autonomia pedagógica em Freire, a efetivação desse direito depende que se 

                                                
43 Marta Suplicy foi prefeita do município de São Paulo entre os anos de 2001 e 2004.  
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ofereçam condições para as escolas elaborarem e sustentarem seus projetos. Desse modo, o 

que a diretora relata nos trechos a seguir é que, embora a escola não estivesse proibida de 

nada, a postura neutra da gestão já não era mais suficiente par garantir a autonomia 

pedagógica: 

C: Eu acho que era assim no começo do projeto. Era muito assim: “Deixa fazer”. E a gente foi 
fazendo. Agora eu penso que, depois, isso não foi mais suficiente. Precisava ter uma coisa 
assim: “Eu deixo fazer porque é legal”. Legal de lei, sabe? Tem respaldo legal. Então, eu acho 
que, à medida que o projeto vai avançando, vai se consolidando, a escola precisava mudar de 
patamar. 
[...] 
Primeiro, porque isso foi sempre um risco. A gente começou a perceber que o projeto — sem 
estar aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, sem ter um aval da legislação de que o 
projeto estava valendo — a gente começou a se preocupar, porque ele começou a ficar num 
ponto muito inseguro. Qual era a insegurança? Por exemplo, se viesse um professor para cá e 
dissesse que não quer ser polivalente? Então, a gente começa a ter um pouco de problema, 
porque não tinha nenhum lugar em que a prefeitura dissesse que o projeto podia acontecer, e 
não tinha nada escrito que o projeto acontecia, legalmente. Então, nesse ponto, eu acho que foi 
um momento em que a gente começa a se preocupar com a questão legal do projeto. 
Professores que chegavam aqui diziam que não concordavam com o projeto e que não iam 
fazer determinadas coisas porque eles não acreditavam naquilo. E aí, isso ia causando uma 
certa surpresa. Porque tinha um projeto aprovado, por exemplo, pela DRE. A DRE lia o 
projeto mais ou menos e aprovava. Mas nem a DRE sabia direito o que a escola tinha. Então, 
era uma coisa que ficava muito superficial — o projeto da escola e as questões legais. Meio 
assim: “Ah, então tá bom… estão fazendo, está todo mundo quieto, então está tudo bem!”. E a 
gente achou, em determinado momento — acho que foi no segundo ano no projeto 
[2005/2006] —, a gente sentiu a necessidade de verdade de começar a trabalhar pensando 
nessas questões da autonomia. 
[...] 
Precisava ter, de certa forma, um documento legal apoiando o projeto [...], acho que isso foi 
muito importante. Você se dar conta de que você faz um projeto e ele não está legalizado. Não 
deveria precisar estar legalizado, porque se a LDB fala que cada escola pode construir o seu 
projeto político-pedagógico, e se esse projeto, de certa forma, é aprovado pela Coordenadoria 
de Educação — isso devia, em determinada instância, bastar. Mas não basta. Por quê? Porque 
você fala sobre o direito do professor; você fala das regras que regem o magistério, que eram 
diferentes. Aí começou o conflito. E daí, com esse conflito, a gente começa a ter clareza de 
que precisava mandar o projeto pro Conselho Municipal de Educação para ele ser aprovado. 
Que não bastava ser na secretaria, mas precisava ter o conselho aprovando para que a 
secretaria, de certa forma, abarcasse o projeto. Por que o Conselho Municipal de Educação, e 
não a secretaria? Porque se a secretaria é uma coisa passageira — depende das gestões 
administrativas e políticas — então, talvez, o lugar seja o do Conselho Municipal de 
Educação, porque é um projeto diferenciado, então precisa passar pelo conselho. Por exemplo, 
entre a gente ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, em 2015, e a primeira 
entrega do projeto — que foi em 2005 — demorou um tempão. A primeira entrega foi em 
2005, e em 2015 foi a aprovação. 
Porque isso é interessante, na minha opinião. Eu acho que os projetos diferentes… Eles tem 
que receber olhares também da secretaria [municipal] da Educação, porque eles são escolas da 
rede. Não um gueto. Então, à medida em que a gente não tem isso; a gente pode virar e falar 
“Ah, lá pode; aqui não pode”. 

M: Você sente que é assim hoje? 
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C: Eu sinto um pouco isso. Por exemplo, o secretário da educação — agora, nessa gestão44 — 
vai fazer umas provas de avaliação das crianças. Ele tirou as escolas que têm projetos 
aprovados no Conselho Municipal de Educação. Eu achei isso interessante. Mas, ao mesmo 
tempo, cria o maior conflito, porque as outras escolas… Tem escolas falando assim: “Nós 
também não precisamos!”. Até veio uma diretora aqui saber o que a gente tinha feito para não 
ter que fazer as provas de avaliação. Eu falei: “Nós não fizemos nada; nós temos um projeto 
que está aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, e todas as escolas que foram 
aprovadas pelo CME não vão precisar fazer”. Então, hoje eu já penso, Mariana, que a 
secretaria de educação tem que ter um lugar para as escolas que têm projetos diferenciados. 
[...] 
Quando o Conselho Municipal de Educação aprova o projeto do Alpha, tem um adendo em 
que um conselheiro faz questão de colocar que a secretaria de educação precisa olhar para o 
projeto do Alpha e fazer valer algumas coisas que a gente diz no projeto. Oficializar, de certa 
forma. Porque, quando oficializa, apoia. Por exemplo, a Rede CIEJA.45 O CIEJA é uma rede 
dentro da rede. Porque o CIEJA tem normas muito próprias. Por exemplo, o diretor do CIEJA 
não necessariamente é diretor por carreira de concurso — pode ser um professor que tem um 
projeto e é aprovado. Isso já sai de toda a regra da prefeitura. Então, por exemplo, acho que o 
projeto do Alpha vai trazendo luz para muitas mudanças quem têm que acontecer. À medida 
que o projeto vai ganhando substância, ele precisa de outros apoios. Então não é mais só 
“deixa fazer” — é de ter aval mesmo. Por exemplo, para este projeto: hoje, no lugar que a 
gente está, para que a gente possa aprofundar mesmo, radicalmente, as questões que foram 
abertas pelo próprio projeto, a gente precisava ter pessoas muito mais engajadas no projeto. 
Não pessoas que ficam querendo fazer uma coisa meio com um pé aqui, um pé ali, sabe? 

A relação que a escola deseja estabelecer com o poder público é, portanto, de apoio e 

de troca, para que a escola autônoma não se torne um gueto ou uma exceção. E também para 

que ela possa inspirar novas discussões. Na fala da entrevistada, os desafios da autonomia da 

escola podem e devem ser enfrentados com o governo, e não apesar dele: 

C: Eu penso que, se um governo apoia um projeto... Por exemplo, se tem uma rede de escolas 
inovadoras — ou qualquer nome que queiram dar —, mas uma escola que não está numa 
dimensão toda respaldada; uma escola que está na aventura da humanização… O que eu acho 
que o que o governo pode fazer? Discutir com essas escolas o tempo todo. Essas escolas têm 
de ser pauta de discussão dos governos, entendeu? Tem que ter interlocução. Eu não quero que 
o governo me deixe aqui sozinha, sem discutir comigo. 

M: Eu fico pensando nisso… Quando você ganha um selo de experimental, por exemplo — eu 
não sei se isso resolve o problema da autonomia… 

C: Não… Tem que ter essa discussão. Você tem que enfrentar os desafios, com o governo. 

M: Porque a escola é pública, né… Não adianta ser experimental… Não te tira da rede. 

                                                
44 Na gestão do prefeito João Dória, que assumiu no início de 2017, o secretário da educação é 

Alexandre Schneider. 
45 CIEJA: Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. 
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C: Não me tira da rede. Mas, ao mesmo tempo, eu posso mostrar coisas. Eu tenho que 
mostrar. Eu sou obrigada a mostrar. Eu tenho que mostrar como é que a gente se organiza. Eu 
tenho que mostrar que eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. E que isso aqui não é nada 
fácil. 

A dimensão política da autonomia pedagógica da escola Alpha não se refere apenas à 

relação com as secretarias. Outro ponto fundamental abordado na entrevista foi a do papel da 

comunidade que orbita a escola e das pontes construídas com a sociedade civil. 

A escola teve parcerias importantes ao longo de sua história, algumas delas referentes 

a atividades pontuais, outras ligadas a elementos estruturantes do projeto, desde a elaboração 

do PPP até a constituição de uma plataforma virtual personalizada para as práticas da Alpha. 

Essa abertura da escola à sociedade civil, que vai desde pequenas intervenções de pessoas do 

entorno até ações de grandes institutos e fundações empresariais, foi, e ainda é, fundamental 

para a construção de sua autonomia. Não só porque dá a escola visibilidade e apoio, mas 

porque permite a circulação de pessoas e ideias que fazem o projeto se renovar. 

Essa relação também não é simples. A escola tem de estar disposta a se abrir, a 

dialogar, a construir junto, sem perder aquilo que lhe caracteriza e que dá conteúdo e 

coerência ao projeto. A entrevistada menciona que há uma linha tênue entre a autonomia e o 

vazio, e que a abertura e diálogo constante com a comunidade é o que mantém a autonomia 

pedagógica em um lugar consistente. Mas diz também que, para que isso aconteça, é preciso 

muito mais dedicação e entrega daqueles que são responsáveis pela escola: 

M: Mas você acha que isso é justo — você ser obrigada a mostrar mais do que as outras 
escolas? 

C: Eu não acho justo… Mas eu vou te dizer uma coisa: sem isso, eu não consigo fazer. Por 
isso que é tão tênue. 

M: A escola é mais cobrada porque ela é autônoma? 

C: A escola é mais cobrada porque ela é autônoma. Eu me cobro mais por conta disso. Os pais 
têm que participar mais por conta disso [...] É mais difícil para todo mundo — para os 
educadores, para os pais, para todo mundo. Assim, tem um valor nisso… para a gente nunca 
mais esquecer. É um aprendizado. 
[...] 
M: O que segura essa linha tênue, Cláudia? 

C: Olha, durante todos esses anos, eu acho que têm sido as conversas com a comunidade e as 
articulações políticas — que, de certa forma, eu vou te dizer que eu fui fazendo. 

M: Exatamente para dar essa visibilidade que vai além do governo… 
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C: Não, também para dar visibilidade… Mas, também tinha uma coisa assim: todas as vezes 
que eu achava que alguma coisa estava correndo risco, eu tinha pessoas que me apoiavam. 
Apoiavam porque eu estava sendo a diretora. Eu estava representando o projeto, entendeu? 
Então eu tive muito apoio. O tempo todo. Nas horas mais importantes em que o projeto correu 
risco, eu conseguia ter muita gente junto. 

M: E como é isso? Isso é bem interessante, até para pensar como é que outras escolas 
conseguiriam um apoio para além da própria relação com o governo. É abrindo a escola para 
as pessoas? Esse é um caminho? 

C: Eu acho que é abrindo a escola… Mas, você tendo tempo. Vou te dizer sinceramente, 
Mariana: dedicando a vida. Esse que é o grande problema. Não dá para fazer um projeto como 
esse sem lhe dedicar a vida. Eu vou te dizer a verdade — porque é sábado, domingo, feriado, 
de manhã, de tarde, de noite — não tinha uma coisa, assim, de bater cartão. Não dá para ter 
esse pensamento em um projeto como esse. 

M: Porque a articulação política não está só aqui na escola… 

C: Lógico que não! Porque a articulação política não é uma coisa funcional. Articulação 
política é para além da função. E trazer as pessoas para uma articulação política é muito, 
muito, difícil porque a nossa sociedade não é política. A gente acha que a política é coisa 
ruim. E não é política partidária, política pessoal… 
[...] 
M: E os pais, Cláudia? Qual foi o papel dos pais da comunidade lá no começo do projeto e 
agora? 

C: Bom, eu penso que esse projeto, de verdade, só existe porque os pais apoiaram e apoiam. O 
dia em que os pais não apoiarem mais, o projeto corre risco. 

M: Mas esse apoio… É apoio de “Deixa fazer…”, ou é aquele outro apoio de que a gente 
estava falando? 

C: Não, eu acho que tem dois jeitos: primeiro é o que deixa fazer; segundo, o que discute, o 
que não passa barato, o que tudo é discutido. Então, a gente tem o conselho de escola, tem as 
comissões de festas, tem a comissão de comunicação. Lógico que isso são tensões na escola, 
fundamentais para um projeto democrático. Quando você pergunta para mim: “O que é 
inegociável?” — tem as coisas que são inegociáveis e, ao mesmo tempo, tem muita 
negociação para ser feita até nas coisas inegociáveis. 

M: E elas são feitas o tempo todo… 

C: E elas são feitas o tempo todo. Mas a gente tem que saber até onde vai. Tem uma hora que 
chega assim: “Agora não dá para negociar mais”. Porque daí, se você negociar, é outro 
projeto. Por exemplo, se a gente disser que todo mundo tem que fazer as atividades iguais e na 
mesma hora, acabou o projeto. Põe parede, põe sala de aula de novo… 
[...] 
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O projeto não pode ser meu, não pode ser dos professores. Ele tem que ser de uma totalidade, 
que é a escola: comunidade, educadores, família. Enfim, é muito maior do que isso. É muito 
maior do que a gente mesmo. Um projeto, quando dá certo, toma outra dimensão. 
 

Sobre essa abertura e relação da escola com a comunidade, foi interessante observar a 

preocupação do texto do PPP em retratar de forma didática a realidade pedagógica da escola. 

Em alguns momentos do texto, que está, inclusive, disponibilizado no site da escola, a escrita 

conversa com o leitor, retoma a história da escola, indica links para aprofundamento — tudo 

isso em uma intencionalidade de se comunicar com todos, o que reforça a premissa de que a 

escola autônoma não deve estar isolada, ensimesmada em sua prática. 

Por fim, além da relação com o governo e com a comunidade, há a gestão democrática 

do ponto de vista interno, contando com uma série de dispositivos que suscitam a discussão 

constante sobre a escola e que impactam até mesmo na definição do currículo: 

M: Qual é a função da gestão democrática na estrutura deste projeto? 

C: É absoluta! Porque se você tem roda de conversa — que também é um dispositivo 
fundamental — e você conversa todos os dias sobre os fazeres da escola, sobre o que eu 
aprendi, o que eu deixei de aprender; com o que eu contribuí; o que eu não contribuí; o que 
aconteceu na sala que pede uma discussão coletiva entre nós todos; um aprofundamento 
teórico de alguma coisa que aconteceu… Então, para o educador, às vezes não é só conversar, 
não é só uma conversa que basta. Mas é importante o educador jogar o conteúdo mais 
estruturante, que aí a gente tem que ir para outras fontes de pesquisa, trazer textos para 
alimentar as rodas de conversa. Tudo isso cabe nesse projeto. Isso é democrático. Isso tem 
uma estrutura democrática porque você vai discutir tudo o que está acontecendo na escola em 
roda. Depois tem as assembleias, que aparecem nos momentos em que são importantes. Por 
exemplo, vamos discutir os grupos de responsabilidade. Como é que os grupos de 
responsabilidade estão fazendo? O que é que estão fazendo? Vamos socializar. A assembleia 
tem uma função de socializar tudo o que todos os grupos estão fazendo; ela tem uma função 
de tirar temas de projetos pontuais que a gente vai desenvolver na escola, e que sejam projetos 
para os quais todo mundo vai ter que olhar. Quais são os temas mais importantes para esse 
grupo esse ano, por exemplo. 

Assim, a gestão democrática, com todos os conflitos e dificuldades que a envolvem — 

dentre eles, a necessidade de pensar e discutir o projeto a todo tempo —, é também aquilo que 

segura a autonomia pedagógica da escola. Autonomia e gestão democrática são indissociáveis 

nesse projeto, especialmente por se tratar de uma escola pública. 

Também por isso, há uma série de fatores que devem ser considerados ao se elaborar o 

projeto da escola. Embora centrado na pesquisa e, portanto, na autonomia dos estudantes e 

seus percursos de aprendizagem, não se pode perder de vista a desigualdade no acesso às 

fontes de conhecimento. A autonomia não pode ser um fator de exclusão daqueles que têm 

menos acesso: 
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C: Outra coisa que também penso que é fundamental são os roteiros de pesquisa. […] A ideia 
é que sejam organizados pelos educadores a partir de que material? Num primeiro momento, 
pelos livros didáticos. E por que pelos livros didáticos, e não por qualquer livro do mundo? 
Primeiro, porque você está falando de uma escola pública, em que não são todas as crianças 
que têm qualquer material a serviço delas. Então, eu tenho que respaldar o que tem na escola. 
E o livro didático é um material que está disponível para eles. É deles, é um direito deles. 
Cada estudante tem uma quantidade de livros para trabalhar. Então, eu acredito que dá para os 
educadores, a partir desses livros… Lógico que não vai ficar só no livro didático! Ninguém 
está mandando, o projeto não diz que é só livro didático. Mas o projeto diz: “Olha, os roteiros 
têm que estar apoiados nos livros didáticos para ajudar a pesquisa, ajudar as crianças a se 
construírem enquanto estudantes”. Porque, também, você não pode pegar um menino de oito 
anos e achar que ele pode fazer qualquer coisa. Nós não estamos falando de uma escola de 
sessenta alunos. Nós estamos falando de uma escola de oitocentos alunos. Oitocentos 
estudantes é muita gente! 

A autonomia e a gestão democrática na escola pública têm, assim, uma dimensão 

social que não pode ser ignorada. Trata-se de escolhas políticas fundamentais, que dizem 

sobre o papel atribuído à educação em uma democracia. A escola pública democrática pode 

ser o lugar da cidadania verdadeira, porque — de acesso livre e universal — ela é capaz de 

oferecer a todos um lugar de formação política estruturante da autonomia dos indivíduos: 

C: A gente não nasce sabendo atitudes de solidariedade, atitudes de cidadania. Isso tudo são 
coisas que a gente tem que aprender. Isso é conteúdo da escola de ensino fundamental. Então 
o projeto possibilita que todos esses conteúdos que estão lá na LDB sejam vividos na prática. 
Assembleia de estudantes! O quanto que é importante eles aprenderem a se posicionar em uma 
assembleia, a falar das coisas… 
[...] 
A gente pensa, aqui dentro, na política. E as pessoas saem daqui e vão fazer suas próprias 
políticas. Elas aprendem aqui. Aqui é um lugar de aprendizado político. Para as crianças, para 
os pais e para nós— educadores. Mas a gente nunca pode perder o foco do que significa a 
escola.  
[...] 
Eu quero que qualquer criança, aqui, saia com um projeto de vida. E que possa sair com 
qualquer projeto de estudo. Pode sair com outros projetos também, e ela vai poder escolher. 
Mas, ela vai saber que ela está escolhendo. [...] Então, eu acho que um projeto como esse ele 
leva pessoas a escolhas. 

 

4.3.3. Autonomia e humanização 

 

“Eu acho que uma escola autônoma tem que estar ligada aos 
grandes ideais. Às grandes possibilidades do humano. À grande 
humanização que a gente tem de fazer dentro da educação. Não 
é competir, não é ser o melhor, não é nada disso. É humanizar 
as pessoas.” 
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A conclusão da entrevista passa justamente por essa ligação da autonomia da escola 

com um ideal de educação pública. A construção da escola autônoma e democrática de que 

fala nossa legislação e de que fala Freire não é automática, e com certeza não é o caminho 

mais fácil. 

Ela nascerá da combinação de políticas públicas fomentadoras da autonomia — que 

deem respaldo e apoio para as escolas realizarem projetos autorais e democráticos — com a 

dedicação de educadores e gestores pessoalmente comprometidos com esse ideal. 

C: Dá para você fazer uma escola boa, Mariana, sem nada disso? Dá… Eu acho que dá. 
Professor dando a sua “aulinha”… Um atrás do outro… “Abre o livro em tal página, fecha o 
livro.” Eu acho que até dá. Mas, quando você decide que quer uma escola numa outra 
perspectiva, eu acho que você tem que arregaçar a manga de um outro jeito. Acho que isso é 
uma coisa muito importante. Todos os educadores deveriam querer isso, mas… não é assim. 
Porque é muito mais complexo. Isso tudo tem um risco de não dar certo. Tem um risco da 
conversa que você vai ter que ter o tempo todo com os pais, com a comunidade. Você tem que 
estudar muito mais. Você tem que acreditar muito mais. Nossa, é bem difícil… 
[...] 
Para sair do contexto você precisa ser trabalhador. Você precisa querer muito. Não dá para sair 
do contexto se você quer fazer meia-boca. Eu fiz o meu melhor, sabia? Lógico que se fosse 
outra pessoa talvez teria feito mais — “mais melhor”, né? Mas, eu fiz o que eu pude. Eu 
trabalhei com esse ímpeto o tempo todo. De não ter tempo, de não ter lugar, de assumir 
questões que, para mim, eram muito fundamentais. Questões de ética, em que eu acreditava. 
 
M: E valeu a pena? 

C: Eu, pessoalmente, acho que valeu muito. E acho que para as crianças também; e para os 
pais também. Por exemplo, se pensar no tanto de pais foram fazer universidade… Pais que 
trabalharam nos conselhos, vinham e voltavam, que foram procurar outros rumos na própria 
vida. São pessoas engajadas de outro jeito. O quanto os estudantes saem daqui donos deles 
mesmos, sabendo quem eles são… Pessoas que saem daqui sabendo que vão querer fazer a 
diferença — que fazem a diferença no mundo. Não precisa nem querer, já faz. Porque não vai 
fazer massa de manobra. Não vai ser qualquer coisa. “Ah, vou ser professor porque preciso do 
meu salário no fim do mês”, ou “Eu vou trabalhar no banco batendo cartão porque é isso que 
eu quero fazer da vida”. Não, ele vai decidir se quer isso ou não quer isso — e porque quer. 
Porque, também, se quiser ser; tudo bem. 

M: Isso é autonomia? 

C: Eu acho que isso é autonomia. Então, este projeto constrói esta autonomia. Esse é o grande 
valor desse projeto. As pessoas aprendem que elas têm poder. Que elas podem ser 
protagonistas, de verdade, da própria vida. E ajudar no coletivo. 

Muitas vezes, a diretora entrevistada fala em “ter coragem”. Coragem de um coletivo 

que queira verdadeiramente uma nova possibilidade para a escola e para a educação. Coragem 

para enfrentar os riscos do caos criativo que é escola democrática. Onde nada está pronto e 
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acabado. Todo dia que se vai até lá, tem alguém inventando uma nova maneira de fazer 

alguma coisa que vai implicar diretamente o coletivo. 

O maior desafio da escola que queira exercer sua autonomia pedagógica é mesmo de 

encarar a incompletude. Assumir que a escola, como organismo vivo e humano, nunca vai 

estar pronta, e, mesmo assim, seguir adiante na “aventura da humanização” de que fala a 

entrevistada: 

Paulo Freire sabia muito bem disso. Ele propunha aquelas rodas de cidadania, aquelas rodas 
de conversa. Que é isso, né? Não tem fim. Nunca tem fim. Só quando a gente morre mesmo. 
Enfim, Mariana, também é difícil a gente encarar o fim, né? Mas, eu estou me trabalhando 
para isso também. Também! 
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CONCLUSÕES 

Esta pesquisa buscou encontrar um significado de autonomia pedagógica da escola 

que contemplasse suas acepções jurídica e pedagógica, especialmente a partir do pensamento 

crítico de Paulo Freire. Também procurou os reflexos dessa concepção na realidade de uma 

escola que tem na autonomia seu norte de trabalho. 

O primeiro capítulo situou a autonomia como um conceito eleito pela Constituição 

Federal para organizar o sistema federativo do Estado brasileiro. Nesse sistema, a educação é 

de responsabilidade compartilhada da União, estados e municípios, no limite da autonomia 

política de cada ente, sendo da União a competência de elaborar as normas gerais que 

determinam as bases do sistema educacional, que é nacional. Nessa organização, a escola 

também é uma instituição dotada de autonomia (administrativa, pedagógica e financeira). A 

autonomia pedagógica é exercida pela garantia conferida à escola para elaborar seu próprio 

PPP e regimento escolar. Ambos os documentos têm seu objetivo e limites definidos pela 

CF/88, que confere à autonomia um sentido indissociável das noções de gestão democrática, 

pluralismo de ideias e formação para a cidadania. 

No segundo capítulo, por sua vez, o conceito de autonomia foi situado em movimentos 

que impactaram a história das ideias políticas e pedagógicas. Desde base para a construção da 

democracia moderna até elemento de contestação da mesma democracia liberal, o conceito 

não se resume mais a um ou outro polo. Por outro lado, concluiu-se que, atualmente, a 

autonomia é parte de um consenso discursivo na política e na educação, o que dificulta sua 

delimitação e reconhecimento nas teorias e práticas curriculares. 

No terceiro capítulo, o conceito foi analisado a partir do pensamento de Freire, 

entendido como fonte para uma leitura crítica da autonomia da escola, capaz de fundamentar 

projetos libertadores e democráticos. As dez sentenças propostas como constitutivas da 

concepção freireana de autonomia posicionaram o conceito dentro de uma perspectiva de 

democracia radical, em que a autonomia é conquistada somente no espaço público da política, 

quando se assume responsabilidade pelo destino de si e do mundo. Em Freire, a escola 

autônoma é democrática, plural e fomentadora da liberdade dos indivíduos. Ao mesmo tempo, 

o projeto de autonomia deve ser sério e fundamentado, dotado de autoridade — o que é 

diferente de autoritarismo. Ao Estado, cabe dar condições para o exercício da autonomia 

pedagógica pelas escolas, o que implica uma cultura administrativa menos burocrática, mais 

dialógica e vocacionada à justiça social. 
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Por fim, ao contar sobre a construção dessa autonomia em uma escola da rede 

municipal de São Paulo, a diretora entrevistada revelou desafios concretos desse caminho. O 

relato evidenciou a dificuldade de compor um coletivo que se implique na condução de um 

projeto autônomo, o que requer muito mais tempo, trabalho e coragem. Em suas palavras, 

requer “uma vida inteira”, mas nunca sozinha. O que possibilita e segura a autonomia da 

escola é sua abertura à construção coletiva, ao caos criativo de um projeto disposto a se 

reinventar mas que esteja também seguro de suas bases estruturantes. 

Ao fim, a escola autônoma revelada na legislação, na educação crítico-libertadora de 

Freire e na prática da escola pesquisada é aquela em que há um projeto próprio, documentado 

e normatizado pelo PPP e pelo regimento escolar, e que tenha um sentido compartilhado por 

todos, porque capaz de abrigar a autoria e a individualidade de cada um. Esse projeto é 

viabilizado por um currículo que promova a autonomia dos estudantes e pela participação da 

comunidade escolar nas decisões da escola — pela gestão democrática, portanto. 

Desde o reconhecimento da autonomia pedagógica da escola, a descontinuidade das 

políticas e a fragmentação das ações na educação pública têm dificultado sua efetivação, 

inclusive por aquelas escolas que já têm uma comunidade atuante e um projeto autônomo. Na 

atual conjuntura vivida pelo País, de crises política e econômica, preocupa a percepção de 

que, não apenas a concretização da autonomia, mas os próprios marcos legais que a garantem 

— a CF/88 e a LDB — estão ameaçados. A autonomia das escolas é apenas um dentre os 

tantos desafios envolvidos na construção de uma cultura democrática em um país de marcas 

autoritárias como o nosso. 

Há, portanto, urgência em se falar sobre o tema e em se afirmar a autonomia da escola 

como elemento inseparável de uma educação pública democrática e universal, que seja para 

todos e que propicie a formação cidadã prevista na Constituição. Esse trabalho buscou 

contribuir com a construção dessa utopia possível. 

Segundo Freire, “estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las” 

(FREIRE, 1981, p.10), desafio esse que assumi nesta pesquisa, consciente de que muito me 

faltou para abordar tema tão complexo como a autonomia na educação. As conclusões não 

representam um fechamento do tema. Ao contrário, têm intenção de suscitar novas perguntas 

e, assim, novos diálogos. 
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