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Minha insólita metrópole, capital de todos os absurdos! 

                                             Música eletrônica em fundo de serenata, paisagem cubista com   

incrustações primitivas, poema concreto envolto em trovas caboclas.     

Cidade feita de cidades, bairros proclamando independência, 

ruas falando dialetos, homens com urgência de viver. 

Oceano feito de ilhas. Ilhas chegando, ilhas sangrando, ilhas florindo. 

Os céus cansados do concreto que arranha. Cresce o mar das periferias. 

                                                  No barco dos barracos navega um sonho. No fundo de cada 

um dos cidadãos do mundo, dorme a província. Ali velha igreja 

com seu campanário esperando a mantilha da noite. Anúncios luminosos 

piscam obsessões. O asfalto é irmandade de credos. No Centro,  

todos os vícios e todas as virtudes convivem nas esquinas da São João. 

                                         Os domingos são quadrados. Cabem dentro da tela de cinema, do 

aparelho de televisão, da página do jornal, do campo de futebol. O metrô é 

mergulho no inconsciente urbano. Nele o mesmo silêncio dos elevadores.   

                                        Convívio de sonâmbulos, de antípodas da fila de ônibus e do trem 

de subúrbio onde há tempo para o cansaço florir num sorriso. 

                                Aqui o verde é esperança cobrindo o frio de existir. Teatros e o ballet da 

 multidão, museus contemplando o quadro dos que se agitam, 

 orquestras e a sinfonia de uma época em marcha.  

                                                  Nestes tempos modernos, Carlito operário ou estudante, 

comerciário ou burocrata, é técnico em sobreviver. 

                                                 Planalto dos desencontros, porto dos aflitos, rosa de eventos 

onde até o futuro tem pressa de chegar. 

Mal-amada cidade de São Paulo, EU TE AMO! 
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RESUMO 

 

 
 
 
 

Essa tese de doutorado analisa in loco o alcance da política pública destinada à 
Educação Básica da rede municipal de ensino da Prefeitura da cidade de São Paulo, 
Secretaria Municipal de Educação, tendo como bandeira “São Paulo é uma Escola”, 
no período de 2005 a 2008, e sua repercussão na prática docente. Parte da hipótese de 
que a proposta centralizou recursos financeiros, não deu continuidade às políticas 
anteriores e interrompeu uma experiência de trabalho intersecretarial e intersetorial, que 
acontecia na Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, na periferia da zona leste 
da cidade. Com o objetivo de mostrar como a política pública posterior ao período 
2001-2004 teve forte impacto na organização da escola e no currículo, desestruturou 
equipes de trabalho docente e alterou a composição de forças na escola. Valendo-se 
da metodologia qualitativa, a pesquisa reuniu professoras e professores da Educação 
Básica, representantes das unidades escolares localizadas na Subprefeitura de Vila 
Prudente/Sapopemba, pertencentes a duas diretorias regionais de ensino e 
participantes das duas gestões, para avaliar o impacto havido na vida da escola. 
Como instrumento metodológico, apoiou-se no group discussion, no qual, os atores, 
postos em debate, exprimem, como sujeito coletivo, a posição avaliativa comum em 
torno dessa política pública, administrativa e curricular, transcrita em texto e registrada 
em DVD, anexado ao texto da tese. A pesquisa revela que, sem a participação efetiva 
dos educadores como protagonistas das reformas, as propostas que alijam os 
professores são desmobilizadoras e têm poucas possibilidades de elevar a qualidade 
da educação.                        
 
 
Palavras–Chave: Políticas Públicas Educacionais. Reformas Curriculares. Sistema 

Municipal. São Paulo.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
 
 
This doctoral thesis analyzes in loco the reach of public policy destined for the Basic 
Education of the municipal network of teaching in Sao Paulo’s city council, the 
Municipal Secretary of Education, utilizing “São Paulo is a School,” from the period of 
2005 to 2008, as a banner, and looks at its repercussions in teaching practice. Part 
of the hypothesis, that the proposal centralized financial resources, did not yield 
continuity to the previous policies and interrupted an intersecretarial and 
intersectorial work experience that occurred in the Subcouncil of Vila 
Prudente/Sapopemba, in the periphery of the eastern zone of the city. With the 
objective of showing how a public policy posterior in the period of 2001-2004 had a 
strong impact in the organization of school and curriculum, it destructured teaching 
teams and altered the composition of forces in schools. Adhering to qualitative 
methodology, the research reunited teachers of the Basic Education, representatives 
of the scholastic unities located in the Subcouncil of Vila Prudente/Sapopemba, 
belonging to two regional directories of teaching and participants of the acts, to 
evaluate the impact on school life. As a methodological instrument, it supported itself 
on group discussion, in which the actors, put in debate, extract, as a collective 
subject, the common evaluative position in turn of this public policy, administrative 
and curricular, transcribed in text and registered in DVD, attached to the text of this 
thesis. The research reveals that, without the effective participation of the educators 
as protagonists of the reforms, the proposals that jettison the teachers are 
demobilizers and have little possibilities of elevating the quality of education. 
 
 
Keywords: Public Educational Policies. Curricular Reforms. Municipal System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

                                                Quando achamos que sabemos todas as respostas, vem a 

vida e muda todas as perguntas. 

Sócrates 

 

 

Retornando à cidade de São Paulo, em 1990, tive a oportunidade de 

vivenciar duas políticas públicas curriculares, nas redes estadual e municipal de 

ensino, convivendo com mudanças periódicas educacionais, sinalizadas pelas 

mudanças de governadores e/ou prefeitos. Assim como eu, vários educadores que 

trabalham nas duas redes vivem como se fossem dois mundos, completamente 

desarticulados, distantes da realidade local, em especial, nas periferias. Esse modo 

de fazer educação traz um conflito tanto pela descontinuidade como pela desmobilização 

para os educadores, os educandos e suas famílias.  

No governo municipal da Prefeita Luiza Erundina (1989-1992), a gestão de 

Paulo Freire, como Secretário Municipal de Educação de São Paulo se distinguiu pela 

proposta educacional na defesa de uma escola pública popular e democrática. Essa 

política foi continuada na gestão do secretário Mario Sergio Cortella.  

Nos dois períodos seguintes, nos governos de Paulo Maluf e Celso Pitta, 

ocorreu a desconstrução da política educacional implementada pela gestão de Freire, 

pois uma nova proposta de educação foi implantada, fundamentada nos princípios da 

qualidade total.  

Na gestão da Prefeita Marta Suplicy (2001-2004), assumindo a Secretaria de 

Educação Fernando José de Almeida, houve a intencionalidade de retomar as diretrizes e 

rumos da política proposta por Freire, tendo continuidade pela secretária, Maria 

Aparecida Perez.  

A experiência desses períodos completamente distintos despertou em mim o 

desejo de ser professora-pesquisadora, partindo da realidade vivida, pois, na educação 

básica a política pública educacional, na maioria das vezes, é construída apenas como 

proposta de governo do momento: umas, com propostas democráticas e participativas; 

outras, apenas elaboradas por equipes técnicas, em gabinetes, sem a participação das 

comunidades escolares.  



 
 

10 

Em 2008, concluí o mestrado, no qual descrevi no Capítulo V - Ecos de um 

Currículo Vivido1 uma experiência bem sucedida de políticas públicas curriculares, 

produzidas, debatidas e validadas coletivamente. Essa pesquisa de mestrado 

mostrou o esforço que fizeram educadores, alunos, pais e representantes da 

sociedade civil, em uma das mais problemáticas áreas da cidade de São Paulo, para 

dar uma nova qualidade social à educação escolar. Foi uma proposta para além dos 

muros locais da escola, organizando um trabalho em conjunto com todas as 

coordenadorias que compunham a subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, 

interligadas com as secretarias afins, implementando uma proposta intersetorial e 

intersecretarial.  

Entretanto, o sistema municipal de ensino de São Paulo tem vivenciado 

historicamente situações recorrentes de rupturas das políticas educacionais, 

acarretando, portanto constantes quebras de continuidade. Além de uma tradição 

relativamente jovem, as práticas, nesse sistema de ensino, revelam a introdução de 

propostas, a cada mudança de governo ou de secretário, tema esse que induz essa 

pesquisa de doutorado a analisar a centralização realizada no período de 2005-2008.  

Com essa pesquisa tem-se o objetivo de verificar como os professores 

avaliam esse período e como esses profissionais da educação básica analisam essa 

última experiência de implantação de uma reforma curricular. A pesquisa parte do 

pressuposto de que as professoras e os professores têm uma avaliação prática e uma 

apreciação crítica do processo, especialmente, porque eles participaram de uma 

experiência concreta, por ocasião da pesquisa do mestrado. Também participaram 

de outra política, foco desse estudo, na qual foram desmobilizados pela nova 

reestruturação administrativa. Esses educadores, agora dispersos, são instigados a 

avaliar a nova proposta curricular. Eles se sentem perdidos, sem perceber coerência 

na nova reforma curricular; o outrora trabalho coletivo dos professores está fragmentado, 

em consequência da proposta centralizadora.  

As interrogações iniciais procuram identificar o que as professoras e os 

professores acham, dizem, sentem sobre o que acontece com as oscilações das 

políticas públicas de maior ou menor centralização e sobre as críticas que fazem, no 

cotidiano, sobre as reformas curriculares. A tese procura, pois, analisar o que pensam 

                                                           
1
 Cecília Aparecida Cocco. Capítulo V Ecos de um Currículo Vivido. In: Currículo Vivido: uma nova 
abordagem das políticas públicas, privilegiando projetos inovadores na cidade de São Paulo. São 
Paulo: PUC-SP, 2008. (Dissertação de Mestrado). 
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e como avaliam um momento histórico da política curricular municipal de São Paulo, 

tendo presente, uma experiência antecedente bem sucedida de currículo, desfeita 

pela redivisão das subprefeituras em Coordenadorias.  

O primeiro passo da reforma foi a centralização dos recursos, a pretexto 

de maior racionalização administrativa, desorganizando a estrutura educacional 

baseada nas Subprefeituras e reunindo-as em Coordenadorias. O critério, como 

afirmou José Nicodemo Pinotti, Secretário da Educação da época, era a centralização 

e o controle dos recursos pela Secretaria. Desse modo, de chofre, a Secretaria 

desmontou a estrutura vigente, desagregou grupos, desarticulou experiências 

educacionais de grupos que atuavam nas periferias, afastou pessoas e, em Vila 

Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba, desfez uma experiência pioneira que se 

encontra relatada na dissertação de mestrado, anteriormente citada. A Coordenadoria 

de Educação da Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba foi extinta e repartida, sendo 

uma parte deslocada para a Diretoria Regional de Ensino de São Mateus e a outra 

para a do Ipiranga. 

Essa reestruturação aleatória desenraizou profissionais que atuavam, 

solidariamente, nas áreas de educação, saúde, cultura e assistência social nas 31 

subprefeituras. Tratava-se de uma divisão administrativa educacional da cidade, que 

cuidava dos problemas dos habitantes in loco. Esse ímpeto centralizador do novo 

secretário em gerir os recursos foi efêmero, pois durou apenas os quinze meses de 

sua gestão, e, logo, sobreveio outra proposta da gestão. Essas mudanças, forjadas 

em recintos fechados da secretaria, sem discussão e sem preparação, transformaram 

as escolas em um caos, principalmente, na periferia, onde os problemas cotidianos são 

muito intensos, constantes e complexos.  

O grupo de educadores da educação básica, que atuavam com o mote 

“currículo vivido”, descrito na dissertação de mestrado, também se desfez. Dispersos, 

perderam a identidade coletiva e sentiram-se expatriados do seu local de trabalho 

para novos e desconhecidos espaços. Em síntese, se desfez a relação de pertencimento 

como professora de uma localidade específica. 

As descontinuidades dos projetos educacionais ficaram, mais uma vez 

evidenciadas, pois  

 

A descontinuidade político-administrativa de um país que ainda não 
percebeu que há instituições como a educação que tem que conservar 
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seus avanços, independente de quem ganhe a eleição (COCCO, 2008, 
p. 220).  
 

Os profissionais da educação, nessas mudanças administrativas, retornam a 

exercer a docência na invisibilidade e no silêncio impostos pelo sistema centralizador. 

Uma realidade que precisa ser transformada, como adverte Freire:  

 

Se a realidade fosse assim porque estivesse dito que assim teria de 
ser não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva 
pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã 

não é algo „pré-dado‟, mas um desafio, um problema (FREIRE, 1996, 
p. 30). 
 

A experiência histórica, vivida e participada pelos educadores, inclusive a da 

pesquisadora, impõe colocar em discussão a questão das recorrentes mudanças das 

políticas públicas de educação urdidas em recintos fechados de secretarias, sem a 

participação ativa dos educadores.  

Assim, com justeza, o sentimento dos professores frente à realidade que 

lhes é imposta evoca o pensamento de Freire  

 

(...) minha justa ira se funda na minha revolta em face da negação do 
direito de „ser mais‟ inscrito na natureza dos seres humanos [...] Não 
posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, 
esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e 
„morno‟ que fala da impossibilidade de mudar, porque a realidade é 
mesmo assim (FREIRE, 1996, p. 30). 
 

Nessa trajetória, com consciência do trabalho coletivo, optei pela defesa da 

qualidade social da educação, de projetos inovadores que consideram a comunidade 

escolar e local como centro de práticas educacionais democráticas, participativas e 

humanizadoras. Essa atitude reflete a ideia da ampliação do sujeito coletivo sociológico 

para o “sujeito coletivo educativo”, segundo Silva (2006). Portanto, como parte do “sujeito 

coletivo educativo”, passei a combater as práticas pautadas na hierarquia e as 

pressões que destroem o direito e a autonomia dos educandos e educadores. E, por 

fim, me posicionei contra as tentativas dos órgãos centrais de impor a sua política por 

meio de um falso discurso democrático.   

Na análise da minha dissertação de mestrado, (COCCO, 2008) constatou-se 

a resistência, por parte do professor em relação à alteração do índice de investimento 

municipal para a Educação, mesmo com desmembramento em ações da rede de 
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proteção social, e, também pelo não atendimento ao pretendido reajuste salarial da 

classe.  Por outro lado, esse professor, enquanto profissional, é tido ora como herói, ora 

como vilão de uma mesma situação. Em outros momentos, é considerado como 

“estrangeiro” na comunidade em que atua ou “intelectual transformador orgânico” que 

se mescla com a camada popular e oprimida. Não estariam eles mesclados por 

estarem subjugados aos mesmos índices de carência e exclusão das comunidades, 

em que trabalham?  

Nesse caso, não seriam “estrangeiros” nos sistemas , para os quais 

trabalham? Assim, pensar o professor como ser humano exige acolhê-lo integralmente, 

nas mesma ética que a dos alunos e da comunidade, analisando as suas 

potencialidades, contradições, sonhos e necessidades. Pensar o professor apenas 

como profissional intelectual é fragmentá-lo na sua dimensão humana, reduzindo-o a 

um estereótipo idealizado ou a um conceito abstrato.  

Entretanto, na Educação Básica, os projetos deixam de olhar a realidade 

e passam, às vezes, a serem propostas de governo, a partir de um limitado enfoque 

técnico e administrativo. Os professores são os mais afetados, pois de acordo com a 

gestão, as mudanças são impostas, o currículo é prescrito, as reformas publicadas por 

decreto, como se o professor fosse mero depositário e que tem o direito apenas de 

receber orientações para cumpri-las e não de participar para construí-las.  

Essas políticas forjadas em gabinetes, segundo Arroyo, difundem uma 

imagem negativa do professor, pois   

 

(...) o professor à mercê da vontade de cada governante, que define 
seu perfil, por um decreto. Dói à imagem de professor que carregamos a 
imagem de professor que a mídia e os governantes projetam sobre os 
mestres da Escola Básica (ARROYO, 2009, p.13-15).  
 

 Excluir os professores das decisões e negar sua capacidade criadora, sua 

autonomia responsável acabam inviabilizando qualquer proposta inovadora, pois como 

afirma (ARROYO, 2009, p. 13 -15) que “a melhor maneira de falar das inovações é 

dialogar com seus sujeitos, os mestres das escolas. O que sabemos fazer e temos 

de fazer no cotidiano convívio com educandas e educandos”.  

Na busca de uma Educação Básica voltada para o desenvolvimento pleno 

do educando e da gestão democrática participativa no sistema municipal de ensino 

de São Paulo (2001-2004), pude vivenciar, na prática do cotidiano, uma proposta 
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inovadora que elegeu a escola como locus de concretização das políticas públicas com 

a participação de todos os protagonistas envolvidos. No período de 2005 a 2007, 

participei da nova administração, cujo locus das políticas públicas voltara a ser 

centralizada na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), provocando 

uma grande descontinuidade em relação à gestão anterior.  De 2007 a 2008, retornei 

à sala de aula e constatei quão distante era a proposta política da SME-SP da prática, 

em especial, do trabalho coletivo voltado para realidade local.   

Para analisar essa política pública curricular da SME-SP, no período 

2005-2008, torna-se imprescindível partir do marco inicial dado pelo Decreto nº 45. 

787 (SÃO PAULO, 2005b). Esse marco legal traduzia para a Coordenadoria a mesma 

política que a população dessa região está acostumada a receber, principalmente, os 

moradores das suas 55 favelas: um decreto destitui os moradores de suas moradias 

e os conduzem para regiões desconhecidas, tirando-lhes o seu habitat, sem 

condições de defesa e direitos, apenas recebendo ordens emanadas de gabinetes. 

Assim, aconteceu da noite para o dia, a Coordenadoria de Educação de Vila Prudente/ 

Sapopemba (CE-VPSB) foi extinta e seus pertences e professores foram divididos e 

transferidos para outras duas coordenadorias reunidas em outras subprefeituras.  

A SME-SP, após a reorganização das Coordenadorias, implantou para toda a 

Rede Municipal de Ensino dois programas que estruturaram todos os projetos da 

administração, no período de 2005 -2008: O Programa “Ler e Escrever” – prioridade na 

Escola Municipal e o Programa “São Paulo é uma Escola”. O Programa Ler e Escrever foi 

instituído pela Portaria nº 6 328 (SÃO PAULO, 2005i). O Programa São Paulo é uma 

escola pelo Decreto nº 46 210 (SÃO PAULO, 2005h). 

 “São Paulo é uma escola” integra o título da presente tese por se 

constituir uma das principais “bandeiras” dessa administração. Inicialmente, foram 

levantadas várias questões problematizadoras: como foi concebida a proposta 

educacional, levando em conta a descentralização?; como se constituiu o trio 

gestor?; foi implementada como política pública curricular de continuidade ou de 

desconcentração?; quais os autores dessas políticas e como foi o processo?; como os 

diferentes atores interpretam e desenvolvem essas políticas no ambiente escolar?; 

como os professores da Educação Básica participaram da elaboração da atual 

política pública curricular?. A partir dessas interrogações, foi possível definir o 

objetivo dessa pesquisa: olhar para a Educação Básica, na percepção das professoras 

e dos professores, a partir da realidade da periferia, analisando a gestão 2005-2008, 
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seus desafios e descontinuidades, suas dificuldades frente às políticas públicas 

curriculares  

 Assim, a pesquisa busca analisar os fundamentos normativos e estratégias 

que orientaram as reformas curriculares e considerar o contexto nesse processo de 

reorganização, analisando a percepção dos docentes sobre a proposta das políticas 

públicas curriculares da SME-SP, no período de 2005 a 2008.   

Os docentes têm uma compreensão do sentido da escola e de sua 

participação como pessoa e como profissional. Além disso, apresentam uma 

interpretação individual dos fatos e acontecimentos locais e uma avaliação particular 

das políticas educacionais. Essas intuições compreensivas revelam-se críticas e 

consistentes, e, quando postas em grupo de discussão, podem expressar suas 

opiniões, contrapor suas posições e evidenciar suas análises sobre o que acontece na 

vida concreta da escola.  

Tendo como pressuposto que colocar as políticas públicas curriculares na 

prática é um processo que demanda participação ativa e não apenas representativa 

dos atores envolvidos, a pesquisa tem como finalidade “captar” e teorizar sobre o 

processo da implementação dessa política pública educacional e curricular da SME-SP. 

Para captar essa realidade, o processo foi analisado por um grupo de discussão, 

tomando como referência as escolas da rede pública municipal, pertencentes às 

Diretorias Regionais de Ensino (DREs)2 Ipiranga e São Mateus, localizadas na 

Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba. Esse grupo de discussão foi formado pelos 

docentes da mesma região administrativa da dissertação de mestrado, a antiga 

Coordenadoria de Ensino da Subprefeitura de Vila Prudente e Sapopemba (CE-VP/SB), 

onde foi desenvolvido um projeto coletivo em torno do currículo vivido, com participação 

ativa de toda a escola. Com a nova divisão administrativa, os participantes desse projeto 

coletivo foram dispersos por escolas das Diretorias de Ensino Ipiranga e São Mateus.  

A tese busca colher o referencial legal do Sistema Municipal de Ensino de 

São Paulo, conceituar políticas públicas educacionais e curriculares e gestão 

democrática. E, por fim, uma reflexão teórica entrelaçada com os fatos e acontecimentos 

que ocorrem nas periferias da cidade de São Paulo, a partir dos professores da 

Educação Básica, que se deparam com a realidade educacional e a proclamam 

oficialmente. 

                                                           
2
 Diretoria Regional de Ensino (DRE) nova denominação em 2009 às Coordenadorias de Educação (CE). 
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Para se alcançar os objetivos, realizou-se, a exemplo de Moncada (2008), 

uma “expedição educativa” pelo local da pesquisa, percorrendo a grande avenida 

entre a cidade e a educação, até chegar a experiência da democracia nas Cidades 

Educadoras, onde se fala e se reclama do direito à cidade. É nesse contexto que a 

trama da rede escolar vai se descortinando no complexo contexto da cidade, formando a 

rede de ensino, elaborando políticas curriculares e chegando às escolas situadas na 

periferia da rede pública, na zona leste da cidade de São Paulo.   

Ao resgatar a experiência em educação vivenciada nas escolas localizadas 

na subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, no período de 2005 a 2008, mais do 

que promulgação de leis, decretos e intenções, é preciso caminhar no tempo e apreender 

o sentido e o significado da ética da rebeldia, como consciência crítica da realidade. 

Esse trabalho insere-se na linha de pesquisa de políticas públicas e reformas 

educacionais e curriculares, do Programa do curso de Pós-graduação de Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CED/PUC-SP) e tem a 

intenção de contribuir para o aprofundamento e análise da Educação Básica na área 

de políticas públicas curriculares. O Curso de doutorado do CED/PUC-SP possibilitou 

uma imersão nas propostas curriculares dos sistemas de ensino público no Brasil e 

em outros países, para obter um panorama da educação, no mundo do século XXI.  

O Programa Educação: Currículo inovou e possibilitou um trabalho coletivo 

de pesquisa entre mestrandos, doutorandos e professores orientadores. Analisaram-se 

pesquisas realizadas, incluindo as dissertações e teses relacionadas com a temática, 

que inspirou essa tese a olhar a realidade, a partir da periferia urbana e dos docentes 

da educação básica, como contribuição social, apontando novos caminhos à produção de 

políticas públicas curriculares mais consequentes. 

A educação desempenha um papel preponderante no processo de 

reprodução ou questionamento das relações sociais de produção e na conformação do 

homem como ser da práxis. Assim, tanto contribui para a reprodução, quanto para a 

problematização da realidade, pois, sendo contraditória, engendra um processo educativo 

também contraditório. Está vinculada sempre a projetos históricos de sociedade. Não é 

neutra, mas essencialmente política.  

A análise crítica da experiência apóia-se na pesquisa qualitativa, pois se 

ajusta melhor aos propósitos dessa pesquisa. Recorre-se ao material documental 

histórico e legal do contexto e da proposta da Secretaria Municipal de Educação. A 

Estratégia e Instrumentos Metodológicos serão descritos na seção 2. No segundo 
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momento constituiu-se o grupo focal, formado por 8 profissionais da Educação Básica 

(EB), pertencentes às escolas das DREs Ipiranga (IP) e São Mateus (SM) da SME-

SP, localizadas na região na Subprefeitura VP/SB, com atuação mínima de oito anos 

na rede pública municipal de ensino e na referida subprefeitura.  

Os integrantes do Grupo Focal são professores por segmentos da 

comunidade escolar e local, sendo 02 de Centro de Educação Infantil (CEI), 02 de 

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), 02 de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF), 02 de Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio 

(EMEFM). Para coleta de dados, utilizou-se do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

baseada nos depoimentos dos participantes do processo, por meio das falas significativas 

dos envolvidos nas unidades escolares locais. 

A “Entrevista Coletiva” será nos moldes do group discussion,3 o qual se 

tem mostrado eficaz para uma pesquisa qualitativa. Assim, nessa pesquisa, utilizar-

se-á como estratégia metodológica o grupo focal, seguindo os procedimentos do 

group discussion, utilizado em pesquisas de opinião coletiva. 

Esta tese dividir-se-á em quatro seções:  

 1 São Paulo, terra de contradições e Cidade dos mil povos – um olhar 

geopolítico sobre a cidade, sobre o seu povo, sua gente, sua história, sua luta e sobre a 

rede pública municipal de ensino;  

2 Caminhos da Pesquisa – Grupo Focal e Discussão em Grupo. O Sujeito 

Coletivo analisa a política pública curricular municipal;  

3 Políticas Públicas Curriculares Municipais – Descentralização e políticas 

educacionais contraditórias, a gestão municipal da educação em São Paulo, no 

período de 2005 a 2008;  

4 Análise pelo coletivo das professoras e dos professores da Educação 

Básica. 

 

 

 

                                                           
3
 J.COCCO Comunicação Integrada de Marketing, a título de colaboração, disponibilizará sua agência 

para cobertura do debate em grupo com filmagem e produção do DVD. 
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1 SÃO PAULO, TERRA DE CONTRADIÇÕES  

E CIDADE DOS MIL POVOS 

 

 

                                            Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas 
voam faíscas e lascas como aços espelhados. 

 
Clarice Lispector.  

 

 

Este capítulo traça a trajetória de lutas, conquistas e contradições da 

cidade de São Paulo, geradora de forças que influíram na história, na política e na 

cultura do país. No início do século XIX, em especial, a cidade é marcada por um 

período de reorganização econômica, tornando-se um importante centro político, 

administrativo, social, cultural e industrial, que atraiu grandes levas de migrantes 

nacionais e internacionais.  

Esse projeto de estudo propõe-se a observar a realidade e analisar a 

educação do município, por meio dos documentos oficiais da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo. Para tanto, valer-se-á da “expedição educativa” 1 por ser um 

norte facilitador para conhecer a rede escolar pública municipal, passando, antes, pela 

cidade e focalizando uma região periférica da cidade - a Subprefeitura de Vila 

Prudente/Sapopemba - para analisar o currículo escolar, tal como é praticado pelos 

professores da Educação Básica.  

A “expedição educativa”, segundo Moncada (2008), é uma via para olhar a 

realidade da cidade, sua gente, sua cultura e sua educação. Uma história que traz 

em suas veias o sangue de índios e dos negros, outrora escravizados, dos imigrantes 

de todas as partes do mundo e dos migrantes de todas as regiões do Brasil, 

especialmente do Nordeste.  

Analisar as políticas públicas curriculares, a partir da percepção dos docentes 

da Educação Básica, seguindo a sugestão de Moncada (2008), significa uma análise 
                                                           
1
 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: grupo que viaja a uma região para estudá-la e pesquisá-la, 
especialmente em caráter científico. No caso, Expedição Educativa, no intuito de estudo, pesquisa e 
indagação das políticas públicas e reformas curriculares do município na percepção docente. 
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assentada no tripé das três duplas inseparáveis: cidade e educação, cultura e 

educação, escola e cidade.  

Primeiro, a cidade e a educação, pois é na cidade que se constrói e se 

desenvolve o sujeito individual, sua singularidade, seu projeto de vida. É nela, também, 

que se constrói e se desenvolve o sujeito coletivo, como grupo e como comunidades 

humanas que condividem seu território e compartilham os projetos comuns. As 

dimensões permanentes e interatuantes na cidade entre o público e o privado não são 

exclusivas de um ou do outro, mas se voltam para a complementaridade e a sinergia 

destas com as dimensões do humano e do social. Esta é a via de construção da 

cidadania, como âmbito de constituição de sujeitos individuais e coletivos e como 

entorno regulador de suas relações. É a educação que possibilita a compreensão e 

apreensão da cidade, promove uma aproximação dela como objeto de aprendizagem 

e de investigação e facilita o aproveitamento de todo seu potencial educativo por 

meio das instituições e espaços, onde se dão as atividades educativas.  

  A segunda dupla é a cultura e educação: um vínculo necessário, pois, a 

cultura dá sentido e conteúdo à educação, entendendo-se a cultura e educação em 

sentido amplo, não se reduzindo a cultura ao campo artístico e a educação à 

escolarização, apenas. A educação é de modo especial um dispositivo da cultura para 

produzi-la, transmiti-la, recriá-la e transformá-la. A relação entre cultura e educação 

supõe o desenvolvimento e consolidação de projetos culturais e políticos da sociedade, 

da qual originam e nela se concretizam. As políticas educativas são o elo de enlace 

entre os projetos culturais e os projetos educativos.  

A dupla escola e cidade remete a reconhecer que a escola forma para atuar 

socialmente fora dela e não para atuar somente nas horas de permanência nela. Essa 

dimensão abre um leque de horizontes: a escola–entorno, a escola–cidade e a 

escola–cultura. A escola deve formar para a vida, formar para o desenvolvimento 

afetivo, cognitivo, biológico, criativo, estético e para o reconhecimento dos valores. 

Assim, formar para o desenvolvimento humano implica formar para o desenvolvimento 

e consolidação de projetos sociais, culturais e políticos, porque neles há a manifestação 

da vida, dos sonhos e das metas coletivas de uma comunidade social específica.  

Esse tripé se entrelaça na compreensão da cidade de São Paulo, pois sua 

inter-relação está impregnada em cada momento de sua história, pois, falar do seu 

povo, sua gente, sua história e de sua educação se fundamenta no que de mais 
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precioso existe, que é a vida concreta no seu contexto cultural local, em um espaço 

geopolítico definido, vivenciando propostas viáveis de educação e currículo.. 

É necessário ter presente essa realidade inserida no processo mundial de 

globalização excludente e ver-se situada no horizonte mundial e planetário2, 

reconhecendo, segundo Dussel (2007, p.11), que a vida humana “não é um conceito, 

uma ideia, nem um horizonte abstrato, mas o modo da realidade de cada ser humano 

concreto, condição absoluta da ética e exigência de toda libertação”. Assim, é na prática 

cotidiana que se concretiza todo fazer e é nele que reside o pensar crítico e, a partir 

dessa prática, o agir de forma transformadora.  

Olhar a vida na sua concretude e contradições é buscar a mesma história, 

tanto do Brasil como da América Latina (AL), partir da periferia dos grandes centros 

econômicos e culturais. Nesse território geopolítico e cultural, muitas vezes ignorado, 

surgem ações criativas de superação das condições de opressão e iniciativas 

originais de recriação da vida. Um olhar geopolítico da cidade São Paulo revela uma 

terra de contradições, abrigando em seu seio o desafio de superar-se e a necessidade 

de se criar um espaço cultural e educacional. Também, a urgência de se construir 

novas formas de relações humanas, sem exclusões, desigualdades, discriminações.  

 

1.1 Um olhar geopolítico sobre a cidade de São Paulo 

 

A Cidade São Paulo, em 2010, abrigava uma população de 11.253.503 

habitantes, segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), tornando-a a sexta cidade do mundo e a maior do hemisfério sul, 

numa área de 1.523 km². Apresenta um Produto Interno Bruto (PIB/2007) na ordem de 

R$ 321 bilhões e um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0, 841, 

2000. Olhando o IDH-M em relação à média nacional, que é de 0,8, pode-se afirmar que 

o município de São Paulo não se diferencia da realidade nacional. Entretanto, se 

comparado com as subprefeituras da cidade de São Paulo, esse índice, de acordo com 

                                                           
2 No horizonte planetário distinguem-se dois modelos de modernidade, segundo Dussel (2007 p. 64-

65). “Uma primeira atitude, que se manifesta em alguns pela afirmação substancialista „desenvolvimentista‟ 
que concebe a modernidade como um fenômeno exclusivamente europeu que se teria expandido 
desde o século XVI sobre as outras culturas atrasadas.” Há, no entanto, uma segunda posição de 
Dussel (2007, p. 64-65). “A partir da periferia, que considera o processo da modernidade como a 
indicada „gestão‟ racional do sistema-mundo.” 
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GENI, 2000 3 varia de 0,74 a 0,95, refletindo a qualidade de vida para seus habitantes e, 

sobretudo, para os excluídos, demonstrando as desigualdades sociais vivenciadas nas 

periferias dessa cidade. A imagem, a seguir, mostra o mapa da cidade de São Paulo, sua 

localização no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. 

 
Figura 3: Mapa da Cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte:
 
Disponível em: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/geografia Acesso 24 jan. 2011. 

                                                           
3
 Dados GENI, 2000. Todas as Subprefeituras de São Paulo. Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da 
cidade de São Paulo  
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A região metropolitana de São Paulo, também conhecida como Grande São 

Paulo, reúne 39 municípios, com uma área de 7.943 km² e uma população de 

19.681.716 habitantes, PIB (2007) de R$ 509,4 bilhões e IDH-M (2000) 0, 838. 

Contudo, o município de maior IDH-M (2000) da Grande São Paulo é São Caetano 

do Sul, no ABC paulista, com IDH-M 0,919, enquanto Francisco Morato possui o 

menor IDH-M (2000) 0,738. Esses dados refletem as realidades díspares existente 

dentro da região metropolitana. 

 
Figura: 4 – Mapa da Grande São Paulo. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo Disponível em: http://www.sp-turismo.com/grandesp.htmAcesso em 22 

jan..2011. 

 
 

O traço característico da cidade de São Paulo, segundo Prado Jr. (1998), 

é a sua divisão geo-econômica: na região central, ficou o centro comercial e o setor 

residencial das classes médias; na direção sul, as classes superiores; do outro lado, 

as baixadas do Tietê e Tamanduateí ocupadas pelas classes proletárias, setores 

separados por um cinturão de indústrias, seguindo as linhas da estrada de ferro. Na 

história dos bairros, constata-se que estes nasceram, em sua maioria, desarticulados e 

desordenadamente distribuídos, resultado de especulação de terrenos, sem atender às 

necessidades da cidade.  
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A população destes bairros é a mesma da parte ocupada da baixada: 
operários que se fixaram aí para aproveitarem terrenos baratos, 
comprados a prestações, onde podem construir suas casinhas, 
comumente isoladas, mesmo no centro de um minúsculo terreno 
livre, que muitas vezes é horta ou jardim. Constitui o mesmo aspecto 
característico da maioria daqueles bairros enumerados, este de 
casinholas, verdadeiras caixas de fósforos, espalhadas por morros e 
colinas. (PRADO JR., 1998, p. 74) 
 

É a apropriação ou não dos espaços que revela o modo contraditório de 

residir ou morar, determinado pelo aspecto econômico, social, cultural e político nesta 

megalópole, favorecendo uns, penalizando outros. Contudo, os males sociais, pobreza, 

miséria são gerados por ações e omissões de muitos e, segundo Green (2009, p.13) 

“somente mudanças nas prioridades políticas e institucionais, nas ações individuais 

e coletivas, ajudam a erradicar a miséria, uma linha abaixo da pobreza, por esforços 

cooperativos de todas e todos.”  

O desenvolvimento e os esforços para eliminar a desigualdade se dão  

 
(...) por meio de uma combinação de „cidadãos ativos e estados 
efetivos‟. Pessoas atingidas pela pobreza devem ter voz em decisões 
que afetam o seu destino, em vez de serem tratadas como beneficiários 
passivos de ações governamentais. (GREEN, 2009, p. 14).  
 

 Um dos eixos fundamentais para eliminar a desigualdade é a educação, pois 

ela tem a possibilidade de gerar transformação e incitar à prática da liberdade, 

segundo Freire. Se não depende somente dela, é forçoso reconhecer com Green 

(2009, p. 45) que “a educação é crucial para romper o ciclo de pobreza. Ela constitui 

um direito em si e prepara indivíduos para ter vidas plenas, compreender o mundo e, em 

última análise, desenvolver a autoconfiança necessária pra se fazer ouvir.” Na 

realidade brasileira, e, na cidade de São Paulo, a redução da pobreza, no último 

decênio, esteve relacionada com o acesso à educação de parcelas da população, 

em grande parte, moradores das periferias, pois, segundo o referido autor “nos 

últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir sua histórica e extrema desigualdade, 

em grande parte por ter disponibilizado educação para pessoa em situação de pobreza, 

juntamente com medidas de proteção social.” (GREEN, 2009, p. 45). 

A cidade passou por diversos governos municipais (Luiza Erundina (1989-

1992), Paulo Maluf (1993-1996), Celso Pita, (1997-2000), Marta Suplicy, (2001-

2004), com políticas diferenciadas e até opostas. Só no ano de 2003, inícios do 

século XXI, é que se reorganizou administrativamente a cidade, pela criação das 31 

subprefeituras no município de São Paulo, possibilitando uma administração local com 
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democracia participativa, descentralizada, intersetorial e intersecretarial. Esta decisão 

administrativa trouxe as periferias para o centro, oferecendo aos seus habitantes os 

serviços básicos de educação, saúde, cultura e rede de proteção social. A seguir, as 31 

Subprefeituras e suas denominações, tendo como referência os nomes locais dos 

respectivos distritos e/ou bairros. 

 
Figura: 5 – Mapa da cidade de São Paulo - 31 subprefeituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=1

4894 Acesso em 17 jan. 2011. 
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Um olhar geopolítico da „expedição educativa‟ chega ao seu destino: a 

Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, na zona leste, periferia da cidade de São 

Paulo. Ela é composta por Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba.  

 
Figura: 6 – Mapa da Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD) 
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Figura: 7 – Mapa localização da Vila Prudente 

 
Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD)  

 
 
 

Figura: 8 – Mapa localização da Vila Prudente 
 

Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD) 
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Figura: 9 – Mapa da localização de Sapopemba 
 

Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD)  

 

 
Figura: 10 – Mapa da localização de Sapopemba 

Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD) 
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Figura: 11– Mapa de localização do Parque São Lucas 

 
Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD)   

 
 

Figura: 12 – Mapa de localização do Parque São Lucas 

Fonte: Atlas do trabalho e desenvolvimento da cidade de São Paulo (DVD)  
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A tabela, a seguir, evidencia os três distritos da Subprefeitura de Vila 

Prudente/Sapopemba, contendo a área geográfica específica e total e a população 

de 1996, 2000, 2010, conforme censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
 

Tabela: 01 – Dados Demográficos dos Distritos da Subprefeitura 

de Vila Prudente/Sapopemba  

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
Fonte: IBGE. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?

p=12758 Acesso em:17 jan.2011. 

 

 
1.1.1 Segregação socioespacial: uma miríade de tecidos urbanos 

 

A expedição educativa revela a realidade contraditória desta cidade e dos 

graves problemas da segregação socioespacial: as vilas operárias, constituídas 

pelos imigrantes em busca de trabalho, formaram grandes bolsões de pobreza, 

afastando para as periferias da cidade uma grande massa de trabalhadores, migrantes 

do nordeste brasileiro, mão de obra barata e sem qualificação que se refugia nos 

espaços periféricos da cidade.  

São Paulo cria uma miríade de tecidos urbanos e graves problemas de 

segregação socioespacial.4 Os núcleos originais são verticalizados, caracterizados por 

edificios comerciais e de serviços e edificações de dois a quatro andares, nas períferias. 

É comum encontrar-se casario composto por sobrados, prédios e arranha-céus, 

condomínios fechados horizontais e favelas. 

                                                           
4
   Flávio Villaça associa a "área de concentração das camadas de alta renda" ao setor da cidade conhecido como 

"vetor sudoeste". Também considera a região "entre-rios" (ou mesopotâmia paulistana) da cidade (entre os rios 

Tamanduateí, Pinheiros e Tietê)  

     Disponível em: http://www.encontrasaopaulo.com.br/sobre-sao-paulo.html Acesso em: 21 jun. 2011. 
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Figura: 13 – Favelas e Prédios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://lemad.fflch.usp.br/node/383 Acesso em: 21 jun. 2011 

 

Além da dualidade centro-periferia que explicita a desigualdade social notam-se 

pontos de contraste visível, grupos de perfis de renda diversos convivendo lado a lado. 

 

Figura: 14 – Bairro do Morumbi 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://www.bombasticelement.org/2008/09/america-and-fear-of-favela.html 
Acesso em: 21 jun. 2011. 
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A periferia é, sobretudo, a cidade dormitório, composta de núcleos 

habitacionais e favelas, vivendo em áreas de risco, na maioria das vezes, ocupadas por 

novos moradores, como mostram as figuras, a seguir:   

  
Figura: 15 – Núcleo Habitacional Usina Vila União da Juta, Sapopemba Construído 
em mutirão com Material de Apoio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Disponível em: http://edificandoetecjm.spaceblog.com.br/21/ Acesso em: 21 jun.2011. 
 
                                    

Figuras: 16 e 17 – Favela Vila Prudente 
 

Fonte:
 
Disponível em: http://www.escolinhaarcadenoe.org.br/br/contexto/favela.asp Acesso em: 21 jun. 2011.  
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Figura: 18 – Favela Parque Santa Madalena – Sapopemba 

 
 

 
                           

    

Fonte: Disponível em: http://cobranoticias.blogspot.com/2011/03/prefeitura-sabia-que-area-de-risco-
no.html Acesso em 21 jun. 2011. 

 
 

A sociedade capitalista transforma a terra urbana em mercadoria, cujo valor 

depende da localização do espaço e das vantagens de serviços públicos urbanos, 

como acesso a vias, comércio, transporte, entre outros. Na cidade de São Paulo, em 

que uma pequena parcela da população usufrui a maior parte da renda produzida, 

acaba por empurrar as massas urbanas para a periferia. Os trabalhadores de menor 

remuneração não possuem acesso à infraestrutura, como, luz, água, esgoto, nem 

acesso à educação e à saúde pública de qualidade. 

A cidade é um espaço de contradições, pois segrega parte de seus 

habitantes e amplia as desigualdades sociais. A segregação espacial é reforçada pelo 
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governo, que concentra os investimentos públicos nas áreas centrais da cidade e 

estimula a especulação imobiliária.  

Conhecer a realidade geopolítca da cidade remete ao conhecimento dos 

rostos, da vida, da realidade humana dos paulistanos, vivendo nesse território urbano.     

 

1.1.2 Seu povo, sua gente, sua história e sua luta  

 

A „expedição educativa‟ busca, pois, olhar a população São Paulo que 

habita esta cidade, em busca das diferentes identidades humanas para além das 

personalidades da história oficial. Florestan Fernandes 5 revelou a história, a partir do 

povo formado por populações indígenas, conquistadores portugueses, africanos trazidos 

como escravos, imigrantes europeus, árabes, asiáticos, e, por fim, os migrantes. É uma 

história atravessada por lutas sociais, desde as revoltas de comunidades indígenas 

contra os colonizadores às lutas contra o regime de trabalho escravo, chegando, no 

século XX, às lutas de trabalhadores pela conquista de direitos sociais ou pela 

transformação das estruturas sociais.  

São Paulo é, também, a cidade de parcela dos 4 milhões de escravos 

desembarcados no Brasil. Dussel (2007), Florestan (1980) e outros mostram as 

diversidades, as desigualdades, antagonismos e as diferentes perspectivas dos 

grupos e classes envolvidos na composição social da cidade de São Paulo.  Nessa 

perspectiva, os índios e negros, escravos e livres, os imigrantes e trabalhadores saem 

do silêncio da história oficial e reaparecem no movimento da história real, reconstruindo 

a rede de relações sociais que compõem a população do país e das cidades. 

Nesse sentido, descortina-se um panorama social e histórico maior do que 

aquele que aparece no pensamento produzido por uma literatura oficial dominante, 

para redescobrir os grupos e classes sociais que representam a maioria do povo: o 

negro, escravo e livre, o trabalhador braçal, os trabalhadores na lavoura e na 

indústria, uma legião de anônimos  

                                                           
5
    A interpretação do Brasil formulada por Florestan Fernandes revela a formação, os desenvolvimentos, 

as lutas e as perspectivas do povo brasileiro. Uma parte importante dessa contribuição encontra-se 
em livros como estes: A organização social dos Tupinambá, A integração do negro na sociedade de 
classes, O negro no mundo dos brancos, Mudanças sociais no Brasil e A revolução burguesa no Brasil. 

     Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141996000100006      
     Acesso em 10 mar. 2011. 
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A cidade de São Paulo traz em suas veias a vida dos mil povos, a 

diversidade étnica, cultural, religiosa, política, social, educacional que conseguiu 

conviver, lutando e abrindo horizontes, em um território urbano cheio de contradições. 

Essas contradições e conquistas são também visíveis na luta pela escola pública e na 

busca da qualidade social da educação básica, como um direito. 

 

1.2 Expansão da educação escolar na cidade de São Paulo 

 

As políticas públicas de educação precisam tratar dos desafios da 

educação, desde o atendimento à educação escolar pública até a atenção às 

minorias, a preservação das identidades culturais, a transparência democrática, a 

multiculturalidade e a diversidade. Além disso, devem estar atentas às crescentes 

demandas relacionadas à educação, ao longo da vida, destacando-se o atendimento 

à população jovem e adulta não alfabetizada. Nesse sentido, as novas mídias exercem 

um papel fundamental.  

A literatura sobre a realidade educacional brasileira raramente registra a 

presença das camadas populares. Campos (1982) analisa a história da cidade de São 

Paulo, em busca da presença das camadas populares e  sua evolução  em relação ao 

ensino elementar (fundamental), procurando relacionar a questão da participação 

popular na escola aos obstáculos ao  acesso à escola pública  pelas camadas populares    

A autora descreve as condições que prevaleceram na expansão mais 

recente da rede escolar no município de São Paulo e sua distribuição desigual pelo 

tecido urbano. Na versão popular dessa história, percebeu a importância do papel 

desempenhado pela população organizada na obtenção, manutenção e funcionamento 

das escolas públicas locais. Essa versão popular contrapõe-se à versão obtida junto 

às diretoras das escolas. Nesse processo, os imigrantes, com grande tradição 

educacional em seus países de origem, colocaram-se em linha de frente em busca de 

um ensino escolar público para seus filhos, como direito de todos os habitantes da 

cidade.  

 

1.2.1 Criação do Sistema de Ensino Municipal de São Paulo 
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A expansão econômica que atraía massas de trabalhadores para esta 

cidade, concentrando-as nas periferias, colocava na mão do Estado recursos para 

satisfazer às demandas por educação; mas, isso não acontecia, segundo Campos 

(1982, p. 25-26), porque “protelações, ineficiência, desvios de verbas, dificuldades para 

desapropriação de terrenos, falta de entendimento entre a prefeitura e o estado, os 

motivos eram aparentemente vários.” Entretanto, em 1947, foi criada a Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura. 

Os movimentos sociais, na periferia da cidade de São Paulo, se tornaram 

politizados e como consequência emerge uma nova qualidade na prática política das 

lutas populares. As exigências de igualdade dão um novo sentido às reivindicações, 

uma nova exigência como direito. Por fim, segundo Campos (1982), pela luta do 

povo por escolas, eles conseguiram a criação do Sistema de Ensino Municipal, por 

decreto do prefeito, em 2 de agosto de 1956. Betti (2006), testemunha ocular, recorda 

no jubileu dos 50 anos do Ensino Municipal, que  

 

(...) a oportunidade veio em agosto de 1956, quando elaboraram um 
plano simples, de baixo custo, democrático, isento de burocracia e, 
com o Decreto n. 3 185, criaram o Sistema Escolar Municipal, para 
suprir a carência de vagas nas escolas estaduais. (BETTI, 2006). 

 

Nesse ano, em janeiro de 1956, afirma Betti (2006), Juscelino Kubitschek de 

Oliveira tomava posse como presidente da república e sua plataforma de governo era 

'cinquenta anos em cinco'. Assim, teve início na história brasileira o período denominado 

Anos Dourados, que durou até os primeiros anos da década de 1960. Betti (2006) 

relembra que, de repente, lá estávamos nós, na periferia da cidade, com os pés 

cheios de lama, batendo de porta em porta, à procura de 40 alunos e de sala para 

instalar uma Escola Primária Municipal. As instalações aconteceram na sacristia da 

igreja, na sede do Clube de Futebol, na Sociedade Amigos do Bairro, em uma 

garagem, pagas ou cedidas pela comunidade. 

Contudo, Campos (1982) e Betti (2006), diante do mesmo decreto, utilizam 

nomenclaturas diferentes. Segundo Sander (1993), a Constituição de 1946 cunhou, pela 

primeira vez, a expressão sistema de ensino, com o sentido que tem hoje. No entanto, o 

autor diferencia sistema de ensino como conceito intermediário que abrange as escolas 

e outras agências que se dedicam especificamente ao ensino. O sistema escolar 

compreende a rede de escolas de determinada jurisdição que objetiva proporcionar 
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escolarização, de caráter intencional e sistemático. O sisterna educacional ou sistema 

de educação abrange todas as instituições formais nos planos nacional, estadual, 

municipal e escolar, além das formas de educação extraescolar.  

Assim, como Sander (1993), entre outros, Saviani (2008) também aponta 

para as imprecisões e confusões do uso do termo “sistema” no campo educacional, 

apesar do relevante papel que a organização dos sistemas nacionais de ensino 

representou, nos últimos dois séculos. O autor nomeia os obstáculos para a 

construção do sistema nacional de educação no Brasil, desdobrando-os em quatro 

espécies: os econômicos, na resistência à manutenção do ensino público; os políticos, na 

descontinuidade das iniciativas de reforma da educação; os filosófico-ideológicos e 

os legais.  

Apesar de toda legislação oficial, nota-se que pelo empenho da população 

da cidade de São Paulo em suas lutas e conquistas, a partir da realidade vivida, em 

especial, no cotidiano das periferias, conseguiu-se a criação do Ensino Municipal, 

quarenta anos antes da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) preconizar a municipalização do ensino público.  

 

1.2.2 Pedagogia do Urbano: um caráter territorial e comunitário 

 

São Paulo, uma das Cidades Educadoras, seguindo as indicações da Carta 

inicial das Cidades Educadoras de 1990, celebrada em Barcelona, tratou, nos anos de 

2001 a 2004, de recuperar o território urbano como espaço coletivo de convivência, de 

acesso e construção de conhecimento, por meio da leitura de mundo inscrita no 

cotidiano da cidade, na sua paisagem urbana, nas suas formas de organização e de 

participação e de seus conteúdos dispersos e distantes. A mediação educativa, 

enquanto realidade concreta, ofereceu consistência e objetividade à relação de 

convivência no cotidiano, no qual os sentimentos e atitudes estiveram integrados no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

A intencionalidade educativa que o conceito de cidade educadora comporta, 

segundo Machado (2004, p. 83), se traduz na “relação entre cidade e território e as 

políticas de redefinição do papel regulador do estado na definição e gestão da 

educação e a importância de um projeto educativo comum à escola e ao território”. Na 

cidade educadora, emerge a centralidade do município na organização de programas 
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e serviços sociais, culturais e educativos, como ainda o apoio neste campo às 

iniciativas da sociedade civil, em uma política local que concretize um projeto 

educativo global para a cidade. Uma educação que permita a inclusão, a ruptura com o 

paradigma da escola como reprodutora de cultura e o avançar na construção da escola 

produtora de cultura. 

Essa concepção de educação teve importância no período de 2001 a 2004, 

no qual também se empenhou por uma educação crítica e democrática, para responder 

aos anseios de milhões de pessoas em seus direitos humanos fundamentais. Em 

termos do processo curricular, significa pensá-lo na dimensão da cidadania de direito e 

de inclusão social, consolidada em uma educação de qualidade social, que transforma a 

cidade educativa numa cidade educadora. 

O reconhecimento, o pertencimento dos sujeitos da comunidade educativa, 

contribui para a efetiva interação da escola com a cidade e para a  apropriação de 

seus espaços. Essa concepção demandou ações que garantissem o desenvolvimento 

integral de todos os sujeitos em seus direitos sociais. De outro lado, personificar o 

atendimento dos munícipes, incorporado à subprefeitura, favoreceu as regiões periféricas 

usufruir o atendimento in loco. Essas ideias suscitaram bases para a transformação da 

cidade de São Paulo numa cidade educadora, aquela que não ensina democracia, mas 

vivencia a experiência da decisão política, que é um direito de todo cidadão. 

Nesse sentido, também significou vivenciar o conflito, o medo, as angústias, 

os desejos, perguntas e respostas para a construção de novos compromissos na 

construção da escola e do currículo escolar, pois, segundo Perez e Rodrigues (2007, 

p.117), “o Currículo pode ser considerado o núcleo deliberativo das práticas levadas a 

cabo em determinada unidade escolar e, ao mesmo tempo, o fórum no qual se 

expressaram tais práticas”.  

As mudanças aprofundaram-se: a Educação Infantil sai do âmbito da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e passa a integrar a Secretaria 

Municipal de Educação (SME). A Secretaria da Educação do município de São 

Paulo assume a responsabilidade prioritária dessa faixa etária, de zero a seis anos 

incompletos, cujo atendimento se subdivide em Centros de Educação Infantil (CEI), de 

zero a quatro anos incompletos, e em Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEI), de quatro a seis anos incompletos.  Essa reorganização trouxe a necessidade 

da transformação do profissional da SMAS para a SME. Aos profissionais que 
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trabalhavam com essa faixa etária exigiu-se nova profissionalização, como professores 

e, além disso, se estabeleceram propostas para a Educação Infantil. 

Essa reorganização culminou com a criação de 21 Centros Educacionais 

Unificados (CEUs), nos lugares de maior risco social, nas periferias de São Paulo. A 

ideia central foi aproveitar o conceito de “praça de equipamentos” das periferias, 

como ponto de encontro da comunidade local, sendo este um conceito similar ao da 

Escola-Parque idealizado pelo educador Anísio Teixeira. A escolha da localização 

considerou o grau de exclusão e a demanda escolar, o que levou os CEUs às áreas 

periféricas e aos principais bolsões de miséria da cidade. 

 

Figura: 19 – A construção do CEU em seus diversos aspectos 

 

 

Fonte: Documentos de SME-SP, organizado pela pesquisadora. 

 

O CEU é uma nova centralidade urbana e polo de criação de sociabilidade e 

de identidade cultural. Ele provocou o estabelecimento de novas relações entre esses 

equipamentos e a comunidade, interferindo além muros, modificando o desenho do 

bairro e qualificando o espaço urbano de regiões da cidade de São Paulo, moradia da 

maior parte dos trabalhadores. Para se chegar a essa reorganização, é importante 

sintetizar a evolução da rede pública municipal de ensino. 
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1.2.3 Um olhar sobre a Rede Pública Municipal de Ensino  

 

A história da educação na cidade de São Paulo tem mais de 70 anos, 

desde a criação da Educação Infantil. O Ensino Fundamental, mais de 40 anos. 

A Educação Infantil em São Paulo começou em 1935, quando foram 

criados os primeiros Parques Infantis, nos bairros considerados operários: o extinto 

D. Pedro II, no Centro, e as atuais D. Pedro I, no Ipiranga, e Neyde Guzzi de Chiacchio, 

na Lapa. Esses parques foram idealizados pelo escritor Mario de Andrade, diretor do 

então recém-criado Departamento de Cultura e Recreio da Prefeitura da Capital. Em 

1947, foi criada a Secretaria Municipal de Educação6 (SME-SP).  

Na década de 70, os parques passaram a ser denominados Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEs), atualmente, EMEIs. Hoje, as EMEIs compõem 

a Educação Infantil do município, juntamente com os Centros de Educação Infantil 

(CEIs), além das creches diretas e conveniadas, que passaram a fazer parte do 

Sistema de Ensino Nacional por determinação da LDBEN/96. A partir de 31 de 

março de 2003, as creches conveniadas e administradas pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social passam para a Secretaria Municipal de Educação. Para receber 

essas creches e integrar esses novos equipamentos à SME-SP, houve uma grande 

mobilização dos profissionais envolvidos nesse processo de transição que ainda não 

se concluiu.  

A Educação Infantil foi a origem do ensino público primário, de 1º grau, ou 

Fundamental. Esse novo nível de ensino iniciou-se na esfera municipal, em 1956, 

com o objetivo de suprir a carência de vagas nas escolas primárias estaduais. As 110 

classes instaladas inicialmente em garagens, sacristias de igrejas, barracões de 

madeira, evoluíram continuamente, diversificando-se, hoje, em um sistema constituído 

por escolas de Ensino Fundamental, as EMEFs7.  

Em 2005-2008, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo estava composta 

por 1512 escolas, distribuídas nas 13 (treze) Coordenadorias de Educação do município 

de São Paulo, conforme quadro a seguir. 

 
 

Tabela: 02 - Unidades Educacionais por etapas da Educação Básica 

 

                                                           
6
 Disponível em: http://portaleducacao.prefeitura.sp.gov.br/ Acesso em 05 mar. 2006 

7
 Disponível em: http://portaleducacao.prefeitura.sp.gov.br/Acesso em 05 mar. 2006 
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Unidades de Educacionais (UEs) Quantidade Observação 

Escola de Ensino Fundamental (EMEF) 

Escola de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) 

Escola de Educação Especial (EMEE) 

Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) 

Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMTC) 

Escola de Educação Infantil (EMEI) 

Centro de Educação Infantil (CEI) direto 

Centro de Educação Infantil (CEI) conveniado indireto 

Centro de Educação e Cultura Indígenas (CECI) 

459 

08 

06  

14 

02 

464 

334 

222 

03 

Dessas UEs:  
 

21 EMEFs 
22 EMEIs  
21 CEIS 
diretos,  

 
estão 

localizados 
nos Centros 
Educacionais 

Unificados 
(CEUs) 

 
Fonte: SME/ATP, Centro de Informática, 2005 In: Proposta de Formação DOT/SME-SP, p.14. 

 
 

Em 2011,8 essas escolas situadas em regiões distintas do município atendem 

a cerca de 1 milhão de alunos. Aproximadamente, 52% deles estão matriculados no 

Ensino Fundamental; menos de 1% no Ensino Médio; 13%, na Educação de Jovens 

e Adultos; 34%, na Educação Infantil. A Rede de Ensino Municipal tem uma grande 

abrangência educacional e um atendimento diversificado, considerando os diferentes 

públicos. O quadro de servidores da Educação envolve aproximadamente 18 mil 

profissionais de apoio e 58 mil profissionais do magistério, sendo 234 supervisores, 

1310 diretores, 1939 coordenadores pedagógicos e cerca de 52 mil professores.  

 
1.2.4 Escola Pública e o professor da Educação Básica 

 
A escola pública municipal de São Paulo, em especial, para os moradores 

da periferia da cidade, depende muito da professora e do professor da Educação 

Básica da cidade de São Paulo. Eles têm uma grande relevância na vida da escola e 

da periferia. Sua atividade tem um forte reconhecimento por parte das famílias e 

exercem uma liderança singular na vida das periferias urbanas. Têm, de outra parte, 

uma compreensão sensível dos problemas locais. Sabem dos limites e possibilidades 

das escolas e dos alunos, dos sucessos e insucessos de suas práticas e possuem 

uma percepção objetiva das iniciativas oficiais para reformar a escola e os currículos.  

Alguns estudos procuram tratar das imagens sociais e autoimagens do 

magistério da Educação Básica. Arroyo (2009) afirma que as professoras da Educação 

                                                           
8
 Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Regionais/108600/Default.aspx  Acesso em 24 
jun.2011. 
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Infantil têm imagem social não definida; a professora das primeiras séries do Ensino 

Fundamental uma imagem social definida socialmente, mas pouco profissional; os 

docentes de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, por sua vez, 

por serem licenciados, têm imagem social mais definida profissionalmente. Essa 

imagem, contudo, não diminui a importância que têm na vida local, pois, vivem 

cotidianamente nessa realidade contraditória, enfrentando muitos desafios e sabem 

dizer das possibilidades da educação e não ignoram quais são os limites objetivos de 

suas práticas educacionais. Conhecer suas opiniões torna-se relevante, pois nenhuma 

reforma educacional pode ter sucesso sem a adesão desses protagonistas locais, que 

são os autores da educação que realmente acontece na prática.  

As professoras e os professores são personagens imprescindíveis, mas 

raramente considerados como sujeitos das reformas educacionais e curriculares. 

Com frequência, são ignorados ou considerados como executivos de normas e 

propostas urdidas em universos reclusos, distantes do mundo complexo das escolas. 

Postos em diálogo aberto, os professores têm posições claras de suas práticas e 

encontram no outro o apoio necessário para enfrentar as contradições da educação. 

Dessa forma, acontece a formação do “sujeito coletivo educativo” capaz de encontrar 

soluções para os problemas vivenciados na escola.  

Segundo Silva (2006, p. 82-83), “esse homem é uma totalidade que perdura 

que se apresenta com consistência; é uma pessoa. A pessoa é uma totalidade aberta 

a outras totalidades ou, em outras palavras, é um ser relacional.” Para o referido autor, 

sujeito coletivo educativo abrange principalmente o aspecto antropológico, além do 

filosófico, sociológico, direito e gnosiologia, num „currículo vivido‟. Todos necessitam ter 

voz no momento de pensar as políticas públicas curriculares. Contudo, a elaboração 

dos documentos precisa ser de mão dupla, legisladores, especialistas e o sujeito 

coletivo educativo da comunidade escolar e local.  

Essa pesquisa pretende ressaltar a percepção dos docentes no que se 

refere à participação na formulação de políticas públicas educacionais. Para tanto, 

na seção 2, se propõe a analisar as políticas públicas curriculares da rede municipal de 

São Paulo, no período de 2005 a 2008, e constatar os avanços e recuos, continuidades 

e descontinuidades das políticas curriculares da rede municipal da cidade de São 

Paulo, tendo como foco escolas localizadas na subprefeitura de Vila Prudente/ 

Sapopemba. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Penso, logo existo.  
René Descartes 

 
Existo, porque nós existimos.  

Ubuntu 1 
 
 
 

Para realizar uma pesquisa, é preciso andar e desandar pela cidade, na sua 

complexidade, e abeirar-se da utopia de seus educadores na esperança de construir uma 

Cidade Educadora: ver, escutar e sentir alguns protagonistas da experiência vivida nos 

espaços escolares locais. Analisar a proposta curricular municipal “São Paulo é uma 

escola” obriga ouvir a voz dos que fazem os acontecimentos.  

Para tanto, o melhor caminho é conhecer a proposta curricular e compreender 

a ressonância na prática dos professores da Educação Básica, por meio da análise 

documental dessa política pública na rede municipal de ensino. Esse estudo fundamenta-

se na pesquisa qualitativa para desvendar o significado do currículo proposto, a partir da 

realidade da vida percebida pela prática e pela teoria dos atores na sala de aula, 

envolvidos diretamente com a realização da proposta curricular no recinto escolar. A 

pesquisa recorre, pois, como suporte, aos documentos legais que promoveram a 

política curricular, procurando identificar o significado de propostas curriculares oficiais na 

vida concreta das escolas das periferias da cidade.  

A pesquisa qualitativa é mais adequada a esse propósito, pois seu avanço 

                                            
1 Ubuntu, uma palavra comum em várias línguas africanas, geralmente traduzida como humanidade; uma 

palavra e muitos significados: amizade, solidariedade, compaixão, perdão, irmandade; a capacidade 
de entender e aceitar o outro; abreviação para a expressão Africana ngobantu ngumuntu ngabantu; 
Diretamente traduzido significa "uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas"; um dos 
princípios fundamentais da nova república da África do Sul, ligado à idéia de Renascença Africana; 
na política, é utilizada para enfatizar a necessidade da união e do consenso nas tomadas de 
decisão, bem como na ética humanitária envolvida nessas decisões. Mandela acrescenta que para 
ser feliz é preciso viver em coletividade, em harmonia com quem está a sua volta. Ubuntu significa 
tudo de bom que você pode sentir ou desejar a uma pessoa. Uma lição fácil de aprender, melhor 
ainda de viver. Disponível em 

  http://www.miniweb.com.br/Historia/Artigos/i_contemporanea/africa_copa_mundial.html. Acesso em: 31 
jul. 2011.  

http://www.miniweb.com.br/Historia/Artigos/i_contemporanea/africa_copa_mundial.html
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teórico ganhou força nesse início do século XXI2, ao incorporar a voz dos atores sociais.   

Segundo Denzin e Lincoln (2006, Prefácio X): “Percebe-se que mulheres e homens 

escrevem cultura de maneiras diferentes, e que o próprio ato de escrever não é uma 

prática inocente. Formas experimentais de escrever textos etnográficos em primeira 

pessoa agora são triviais”.  

A pesquisa qualitativa é um esforço de descoberta da realidade e, se essa 

realidade se mostra opressiva, ela pode ser superada pelo conhecimento e pela ação. É 

um empenho de descoberta, que não pode olvidar as situações de opressão, subjacentes 

no cotidiano das práticas escolares. Esse olhar é indispensável, pois não é somente o 

pesquisador que deve ser reconhecido, mas todas e todos que dela participam.  

O diálogo com os atores sociais é fundamental para encontrar os impasses e 

os caminhos para a superação da situação de opressão e exclusão, tendo como 

fundamento dar voz aos excluídos e, muitas vezes, culpabilizados pelo insucesso dos 

resultados esperados. Elas e eles são sujeitos de mudança e podem expressar suas 

posições no diálogo, pois, segundo Paulo Freire, somente a “dialogicidade” possibilita aos 

“esperançados” um novo mundo resultado do diálogo, como prática refletida.  

Esse também é um caminho para a pesquisa qualitativa, o de reconhecer que 

o outro tem conhecimento da realidade vivida e experienciada, abrindo-lhe um horizonte 

para a credibilidade, levando em conta que a leitura de mundo é tão complexa quanto à 

leitura interpretativa da palavra. Assim, a pesquisa qualitativa pressupõe o diálogo com 

os atores efetivos dos acontecimentos como espaço para a participação consciente com 

aqueles que adquirem um saber construído, ao longo da história, nas situações reais da 

vida. 

De outro lado, a pesquisa com a participação dos agentes considera que o 

conhecimento deles é um instrumento significante de poder e controle e a pesquisa é um 

processo oportuno de formação. Evidencia-se que a pesquisa é um processo de 

construção, pois ela elabora um novo conhecimento, de tal forma que, afirma Chizzotti 

(2006, p. 96): “Todo processo da pesquisa é concebido como um aprendizado 

                                            
2
 À medida que avançamos gradativamente no século XXI, olhando para trás e tomando emprestada 
a metáfora de Max Weber, conseguimos perceber com maior clareza como o século XX e sua 
gaiola de ferro da razão e da racionalidade nos colocaram em uma armadilha. Como um pássaro 
em uma gaiola, durante muito tempo, não fomos capazes de enxergar os contornos que nos 
prendiam. Coparticipantes de uma ciência secular do mundo social, passamos a fazer parte do 
problema. Enredados pelos mecanismos dominantes que desejávamos desmontar, perpetuamos os 
sistemas de conhecimentos e de poder e descobrimos que por trás de todos esses sistemas 
escondia-se a opressão. Não é tarde demais para sairmos dessa gaiola – hoje nós a deixamos para 
trás. (Parte III - O futuro da pesquisa qualitativa, p. 366) 
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educativo e todas as atividades consideradas como ocasião de ampliação do  

conhecimento da realidade” e os participantes se sentirão compelidos à ação, porque 

ela se mostra coerentemente indispensável ao conjunto da população. A valorização 

dos participantes retira-os da invisibilidade e do anonimato, invertendo o processo 

histórico, que privilegia somente a história oficial, contada a partir da ótica da legislação e 

daqueles que detêm o poder.  

A presente pesquisa parte da ideia de que o ser humano é complexo por 

natureza, assim como a realidade que o cerca, e reconhece que o conhecimento é uma 

descoberta da realidade e não um mundo pronto, regulado por leis e o outro, não uma 

existência exótica, sem voz ativa, nem racionalidade lógica. O outro sabe da realidade e é 

capaz de exprimi-la.       

A pesquisa tem como pressuposto, subjacente à sua história, a 

democratização da produção do conhecimento e da sociedade. Não é um mero 

conjunto de métodos, meios e técnicas, mas, como afirma Chizzotti: 

  
[...] mas se fundamenta em uma ética e em uma concepção alternativa 
da produção popular do conhecimento, segundo a qual as pessoas 
comuns são capazes de compreender e transformar sua realidade. (...) 
Trata-se de um modelo e de um meio de mudança efetiva para a qual os 
sujeitos implicados devem elaborar e trabalhar uma estratégia de 
mudança social. (CHIZZOTTI, 2006, p. 90) 

 
Esse processo democrático de elaboração do conhecimento devolve aos co-

participantes a autoria da criação do novo conhecimento, do qual devem ser, também, os 

primeiros beneficiários.  Assim, para a pesquisa qualitativa os participantes reconhecem 

as possibilidades e a viabilidade de reunirem, consistentemente, as informações que 

instruam suas ações e se tornem autores de suas próprias vidas, ou seja, segundo 

Greenwood e Levin (2006, p.109), “ colaboradores externos se transformam em parte 

integrante dos processos de geração e de avaliação de conhecimentos”.   

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador 

no mundo. Recorre a um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

viabilidade ao mundo. O pesquisador qualitativo para Denzin e Lincoln (2006) é um 

bricoleur, um indivíduo que confecciona colchas, ou, como na produção de filmes, 

uma pessoa que reúne imagens, transformando em montagens, utilizando ferramentas 

estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, 

métodos e materiais empíricos que estejam ao seu alcance (BECKER, 1998) para 

extrair conteúdos de muitas disciplinas diferentes. 
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2.1 Do Grupo Focal à Discussão em Grupo 

 

Esses aspectos relevantes da pesquisa qualitativa fundamentam a pesquisa 

apoiada no Group Discussion - debate coletivo que reúne as múltiplas vozes, o som 

e a imagem e dão vitalidade à realidade. Esses recursos servem para posicionar 

tanto a identidade dos participantes que avaliam a proposta curricular oficial, quanto 

para o leitor se posicionar frente aos resultados. Como um movimento em uma 

dança, as formas de manifestação são livres e abertas sobre um tópico apresentado 

aos entrevistados.  

Para a análise crítica da proposta curricular política educacional “São 

Paulo é uma escola” o grupo de discussão tratou da avaliação feita pelos atores 

educacionais de unidades escolares da Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba.  

A “Entrevista Coletiva” aconteceu nos moldes do Group Discussion, o 

qual tem se mostrado eficaz para uma pesquisa qualitativa. O group discussion parte 

da proposta do Grupo Focal apresentada por Martin e George (2002) e diferencia-se 

no aspecto de que a realização da discussão e do debate é feita para se chegar a 

uma avaliação conclusiva do grupo sobre determinada experiência partilhada e 

vivenciada pelos participantes, independentemente da hipótese da pesquisadora.  

Para assegurar a apuração de uma análise coletiva da experiência, optou-

se pela proposta metodológica do “Sujeito Coletivo”, a partir da ideia apresentada 

por Lefevre & Lefevre (2005), que busca dar conta da discursividade, característica 

própria e indissociável do pensamento coletivo, com base na teoria das “Representações 

Sociais” de Jodelet (1989).  

Na análise da avaliação do grupo de sujeitos participantes, nos moldes do 

group discussion, o sujeito coletivo expressa a avaliação apurada das considerações e 

opiniões individuais da experiência vivenciada como também de um trabalho de 

reelaboração, ressignificação e reorganização dos conteúdos das representações 

sociais realizados pelos próprios participantes, no espaço/tempo da discussão 

coletiva, capaz de assegurar a prova da veracidade da ocorrência dos fatos em uma 

região periférica situada na zona leste da capital de São Paulo.  

Essa pesquisa trabalhou com DVD,3 como forma de registro da memória e 

da avaliação dos participantes, porquanto a visualização permite a interpretação do 

                                            
3
 A empresa J. COCCO Comunicação Integrada de Marketing disponibilizou sua agência para dar 
cobertura à “Entrevista Coletiva” e a produção do DVD.  
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pesquisador, ajuda os leitores avaliarem e a se posicionarem frente à análise e os 

resultados apontados. E por outro, ao fazer o registro com texto, imagem e som da 

história e vivência dessa experiência, houve um envolvimento coletivo, produzido a várias 

vozes e escrito a várias mãos.  

 

2.2 Estratégia e Instrumentos Metodológicos 

 

Com o intuito de proporcionar espaço, tempo e condições para que a pesquisa 

qualitativa dialógica acontecesse num ambiente favorável de coleta e análise dos dados, 

optou-se pela sequência, a seguir: 

 
1.  Análise documental e registro no período discriminado; 

 
2.  Os sujeito e o campo da Pesquisa: professores da Educação Básica das Unidades 

Educacionais (UEs), localizadas na Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba e 

pertencentes às Diretorias Regionais de Ensino (DREs) Ipiranga (IP) e São Mateus 

(SM) da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (SME-SP); 

 
2.1. Grupo Focal - formado por oito professores da Educação Básica (EB), com atuação 

mínima de oito anos na rede pública municipal de ensino e na região da referida 

Subprefeitura;   

 
2. 2.  Integrantes do Grupo Focal - professoras e professores de todas as etapas e/ou 

modalidades de educação: Centro de Educação Infantil (CEI), Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI), Escola de Ensino Fundamental I e II (EMEF) e Escola 

Municipal de Ensino Médio (EMEFM);  

 
2. 3.  Instrumentos metodológicos de coleta de dados: 

 Discurso do Sujeito Coletivo - teoria baseada nos depoimentos dos 

participantes do processo, das falas significativas dos envolvidos nas unidades 

escolares locais; 

 Group Discussion – Grupo de debate formado pelo Grupo Focal; 

  Cenário - composto por três blocos: políticas públicas educacionais e 

curriculares, currículo escolar e prática docente e  educação como direito e 

profissionais da Educação Básica;  

 I ndagações iniciais e foco da pesquisa: como foi concebida a proposta 

educacional, levando em conta a descentralização?; como se constituiu o 
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trio gestor?; ele foi implementado como política pública curricular de 

continuidade ou de desconcentração?; como e quais os autores que fizeram 

essas políticas?; como os diferentes atores interpretam e encenam essas 

políticas no ambiente escolar? e  como os professores da educação básica 

participaram da elaboração da atual política pública educacional curricular?;  

 Foco: análise das políticas públicas curriculares da Secretaria Municipal de São 

Paulo (SME-SP), no período 2005 a 2008, pela voz dos professores; 

   Do Sujeito Coletivo ao Group Discussion em DVD - articulações entre os 

participantes do grupo, ao debaterem a temática, chegando a uma análise 

do grupo como um todo. O debate foi editado em DVD, encontrando-se 

disponível ao leitor dessa tese, em anexo. 

 
Assim, num período aproximadamente de oito meses, foram empregados 

esforços para constituir o Grupo Focal, que atendesse aos itens 2, 2.1 e 2.2. Foram 

momentos de contatos com supervisores, diretores, coordenadores pedagógicos 

que atuavam, ao mesmo tempo, nas duas diretorias regionais de ensino e na região 

da Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba. Como demonstra o quadro, a seguir: 

 

Figura: 20 – Local da Pesquisa: Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora  
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As Diretorias Regionais de Ensino Ipiranga e São Mateus, no ano letivo de 

2011, estão descritas no quadro, a seguir, realçando, no lado direito, as escolas que se 

localizam na Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba.  

 
Tabela: 03 – Diretorias Regionais de Ensino Ipiranga e São Mateus. 

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora  
 

Num primeiro momento, para conhecer os professores que foram 

sugeridos para participarem da pesquisa, foram realizados 80 telefonemas e, em 

seguida, 45 visitas aos locais. De início, houve uma grande aceitação por parte dos 

educadores e mais de 15 professores confirmaram sua adesão. Depois, o segundo 

momento foi por meio de 128 e-mails com diversas informações, esclarecimentos e 

inclusive preenchimento dos dados pessoais e profissionais. Num terceiro, contato 

com a Agência de Publicidade, agendamento para a realização da Entrevista 

Coletiva, levantando três possibilidades de datas, em três períodos diferentes, e, em 

três dias diferentes, em cada período.  

De acordo com o grupo dos participantes, optou-se para o dia 06 de julho 

de 2011, na sede da respectiva agência. Em seguida, o grupo se organizou como 

chegar ao local, em três conduções com motoristas do próprio grupo, e por fim, um 

almoço de confraternização, antes da Entrevista Coletiva, como que comemorando o 
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ser professora e professor em busca de um instrumento de mídia para a avaliação 

das políticas curriculares da rede pública municipal da cidade de São Paulo. 

    
2.3 O Sujeito Coletivo   

 
A pesquisadora4 procedeu à abertura dos trabalhos, agradecendo às 

professoras e aos professores por aceitarem o convite de se fazerem presentes como 

participantes envolvidos na ação educativa local e representantes dos docentes de 

Educação Infantil (CEI e EMEI), Ensino Fundamental I e II (EMEFs) e Ensino Médio 

(EMEFM) das escolas da rede pública municipal, localizadas na Subprefeitura de Vila 

Prudente/Sapopemba.  

Ressaltou a sua hipótese de que a, gestão 2005-2008 foi uma proposta 

educacional com centralização de recursos financeiros, desconcentração de funções e 

descontinuidade das conquistas educacionais, interrompendo um trabalho intersecretarial 

e intersetorial que acontecia na coordenadoria. Por fim, esclareceu que a análise 

coletiva da experiência e a conclusão coletiva evidenciariam ou não a sua hipótese, 

porém testemunharia uma ação educativa local. 

Nessa modalidade de pesquisa qualitativa, é fundamental saber bem a 

opinião do público de como pesquisa quantitativa, diferentemente, seleciona uma 

amostra representativa do maior número possível de pessoas de um grupo 

homogêneo, aplicando-se um questionário; a pesquisa qualitativa no grupo de discussão, 

ao contrário, se faz com um pequeno número, a partir da opinião dos participantes. A 

Discussão em Grupo é uma modalidade de pesquisa qualitativa que se apoia no 

encadeamento das opiniões emitidas pelos participantes. O número de pessoas no 

grupo representativo varia entre 8 a 10, no máximo, coordenado por um moderador, que 

não opina, apenas estimula a participação e modera a discussão, durante o tempo de 

mais ou menos 2 horas de trabalho coletivo.  

A pesquisadora, para visualizar o projeto de pesquisa, apresentou vários 

slides sobre “São Paulo é uma escola”, da administração 2005-2008, e expôs o objetivo 

da pesquisa e o objetivo do debate, os instrumentos metodológicos de coleta de dados 

pelo “Discurso do Sujeito Coletivo”, o local do projeto, esclarecendo que a temática a 

ser debatida será dividida em três blocos. Por fim, o critério de eleição dos 

                                            
4
 Em julho de 2011, nas dependências da J.Cocco Comunicação Integrada de Marketing em São 
Paulo, realizou-se a Pesquisa de Campo. José Estevão Cocco, presidente da agência e moderador 
conduziu o cenário do Group Discussion. 
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participantes e o quadro Atuação Profissional Docente dos participantes do Group 

Discussion, apresentado, a seguir: 

 
Tabela: 04 – Profissional Docente - participantes do Group Discussion 

 
Professora/ 
Professor 

 
Atuação Profissional 

Cargo/Função 
Período 

 
Tempo 
/ Anos 

Formação Acadêmica 

 
A. M. S. F. 

 
Prof. Ensino Fund. II e 
Médio, Física EMEFM 
Diretor Escola Estadual 
Atualmente: Prof. Ens. 
Fund. II e Médio - 
Física - EMEFM 

 
1983-2011 

 
2

28 

 
Licenciaturas: Física, USP 
(1985) e Pedagogia, 
Mackenzie (1991); 
Engenharia, F. U. Osasco, 
(1994); Supervisão, 
Jacarepaguá (2005)  

 
A. F. L. 

 
Prof. Ensino Fund. II e 
Médio - Matemática 
EMEF/ Assist. Téc. 
Educ. e Assist.  Diretor 
Atualmente: Assistente 
de Diretor e Prof. Ens. 
Fund. II e Médio, Mat. 

 
1993-2011 

 
1

18 

 
Licenciatura s: Plena, 
Matemática, Fundação Santo 
André (1992) e Pedagogia 
UniABC, (2002); Mestre em 
Educação, Administração e 
Comunicação, Universidade 
São Marcos (2011)  

 
M. G. O. G. 

 
Profª. Ensino Fund. II e 
Médio - História CIEJA 
Atualmente: Profª do 
Ensino Fundamental II 
e Médio, História 

 
1989-2011 

 
2

22 

 
Bacharelado em História, 
FAI, (1989); Graduação 
incompleta Geociências, 
USP (1993); Lato Sensu, 
História, Sociedade, Cultura 
PUC-SP (1996)   

 
M. J. C. S. 

 
Profª. Educação Infantil 
e Ensino Fund. I EMEF 
/ POSL. 
Atualmente: Assistente 
Técnico Educacional I 

 
1999-2011 

 
1

12 

 
Pós-Graduação em 
linguagens da Arte, USP 
(2010), Magistério Superior 
nas Séries Iniciais, USP 
(2004)  

 
M. P. C. 

 
Profª. Educação Infantil 
e Ensino Fund. I – 
EMEI 
Atualmente: Idem 

 
1985-2011 

 
2

26 

 
Licenciatura em Pedagogia, 
Fundação Hermínio Hometto, 
São Paulo (2008) 

 
M. T. O. 

 
Profª. Educação Infantil 
e Ensino Fund. I – CEI 
Atualmente: Idem  

 
1990-2011 

 
2

21 

 
Licenciatura em Pedagogia 
na Fundação Hermínio 
Ometto, Ararás-SP (2011) 

 
R. L. F. S. 

 
Profª. Educação Infantil 
e Ensino Fund. I – 
EMEI 
Atualmente: Idem  

 
1985-2011 

 
2

26 

 
Licenciatura Pedagogia, 
Universidade São Judas 
Tadeu São Paulo – SP 
(1989) 

 
V. G. R. 

 
Profª. Educação Inf. E 
Ensino Fund. I – CEI 
Outros: Inspetora, Sec. 
Meio Ambiente Des. 
Infantil  
Atualmente: Idem                        

 
 

1994-2011 
1979-1986 
1986-1999 

 
1999-2011 

 
1

17 
 
1

15        
1 

 
Habilitação em Biologia, 
Faculdade de Filosofia 
Ciência e Letras “Prof. José 
Augusto Vieira” MG (1997); 
Magistério Programa ADI 
Magistério, PMSP (2005) 
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Os participantes iniciaram o debate em grupo para uma avaliação de “São 

Paulo é uma escola”, registrado na imagem e voz das professoras e dos professores 

participantes, como “sujeito coletivo educativo”, durante um período de duas 

horas e cinquenta minutos, e encerrado com a fala da pesquisadora.  

 

Figura: 21 – Debate em Grupo: Professoras e Professores da Educação Básica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Imagem local do Group Discussion São Paulo-SP, 11 jul.2011.  

 

 
Essa pesquisa, ao ser submetida ao Comitê de ética da PUC-SP, recebeu sua 

aprovação sob nº 308/2011, em reunião ordinária de 31.10.2011, conforme documento 

em anexo. Consta no processo a autorização dos participantes da utilização da imagem e 

voz nesta pesquisa de tese de doutorado. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS CURRICULARES MUNICIPAIS 

 

 

                                       Se o currículo é político, ele tem que ter presente outros 
                                    segmentos discutindo a garantia do direito de dignidade  

                                                                           a todas as pessoas desta cidade 
  

                                                                                                  Fasano (2008) 
 
 
 

A trajetória da história da educação na cidade de São Paulo é a história 

das lutas pela educação de qualidade travadas por segmentos sociais das periferias 

urbanas. As vivências e as experiências da prática curricular no cotidiano do trabalho 

escolar e na relação dos profissionais da educação básica, suas contradições, as 

discrepâncias entre o legal e o real sempre estiveram presentes no desdobramento 

dessas lutas.  Isso se evidencia na proposta curricular São Paulo é uma escola da 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, na gestão 2005-2008. 

A história revela os desafios, avanços e dificuldades do sistema educacional 

do município da capital paulista. Perceber a realidade da educação, a partir do sistema 

municipal de São Paulo, exige a compreensão do contexto da educação no Brasil e 

sua inserção no mundo, na era da globalização.  

 

3.1 Redefinição do papel do Estado e descentralização 

 

Para entender as políticas públicas educacionais e curriculares, é necessário 

ter presente os acontecimentos históricos da descentralização política e administrativa 

do país e de outros estados nacionais. Num primeiro momento, torna-se necessário 

conceituar e reconhecer a diferença conceitual e operacional entre descentralização e 

desconcentração. Segundo Tobar (1991, p. 5 apud ABRUCIO E SOARES, 1998, p. 5), a 

“descentralização implica redistribuição do poder, a desconcentração é a delegação de 

competência sem, necessariamente, o deslocamento do poder decisório” e continua 

acentuando que a “desconcentração significa um conjunto de procedimentos funcionais 

para a racionalização, modernização e reprodução ampliada do sistema a modificar”.  
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A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios transformaram-se 

em entes federativos e unidades básicas com o mesmo status jurídico que os Estados 

e a União, mas são dependentes em questões políticas, financeiras e administrativas. 

Torna-se necessário, contudo, abandonar a dicotomia entre centralização e 

descentralização, pois, segundo Arretche (2000, p. 9), “a existência de programas é 

uma condição necessária, mas não suficiente para que ocorra descentralização” e a 

descentralização pode resultar em aumento do poder autoritário e oligárquico.  

Alguns processos autodenominados de descentralização não passam de 

simples desconcentração administrativa e de repasse de algumas funções aos governos 

locais, sem garantias de autonomia e financiamento. Ou seja, ocorre a desconcentração 

de competências da administração central para agentes locais, sem que haja 

transferência do poder decisório, o que não se configura como um processo democrático 

de descentralização do Estado. Filippim e Abrucio (2008), de modo similar, afirmam que 

a desconcentração de competências, em nível local, pode manter o autoritarismo 

velado do mandante, que se arroga senhor das decisões, sem reconhecer a voz dos 

atores sociais locais.  

Portanto, a descentralização é a transferência de poder de um governo 

para outro, viabilizando a execução política, administrativa e institucional, por meio 

da participação da sociedade civil organizada em todas as etapas do processo decisório. 

A desconcentração é a transferência de gestão operacional, não política, de objetivos 

definidos e coordenados, em nível central.  

 

3.1.1 Descentralização e políticas educacionais contraditórias 

 

A descentralização do estado brasileiro, por meio do sistema federativo, 

trouxe significativas mudanças nas políticas públicas educacionais e curriculares. 

Assim, no dizer de Pacheco (2000, p.139), “o estudo das políticas públicas constitui 

uma tendência das políticas contemporâneas, tornando-se um objeto de investigação 

pertinente tanto para os sistemas políticos e econômicos, como para os sistemas 

sociais e educativos”. A questão das políticas curriculares descentralizadas tornou-se 

central no discurso educacional, abrigando ora o tema da autonomia, ora as razões do 

mercado, de tal modo que, segundo Pacheco (2000, p.139), ”o Estado poderá usar o 

discurso da descentralização para defender mais autonomia e responsabilidade, tal como 
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as forças de mercado poderão empregá-lo para orientar os seus objetivos em relação às 

escolas”.  

É na política curricular que se pode identificar a legitimidade, o poder e as 

ambivalências do discurso nas tomadas de decisões quanto à seleção, à organização, à 

avaliação dos conteúdos do ensino-aprendizagem. Todavia, a política curricular revela 

o papel atribuído aos professores, destacando-os como atores ou executores dos 

processos educativos, como protagonistas ou subalternos na construção do projeto da 

comunidade escolar. Assim, o currículo é, ao mesmo tempo, um processo intencional e 

prático, um campo expressivo para se identificar os usos do discurso da descentralização 

e suas ambivalências práticas e políticas. 

A escola e, especialmente, o currículo podem ser vistos, segundo Moreira 

(1999, p. 9), “como uma arena política e cultural, na qual formas de experiências e de 

subjetividade são contestadas, mas também ativamente produzidas, o que a torna 

poderoso agente da luta a favor da transformação de condições de dominação e 

opressão.” Todavia, nas políticas curriculares, encontra-se seu aspecto contraditório, pois 

as relações hierárquicas e verticalizadas são veladas sob um discurso descentralizador. 

Pacheco recorre aos modelos básicos sistematizados por Lundgren (1996) 

para análise da mudança e da gestão dos sistemas que se constroem sob o signo da 

descentralização. Aplicando o referido quadro conceitual à análise de políticas 

curriculares, o referido autor identifica quatro estratégias ou modelos principais, 

conforme esquema, a seguir:   

 
Figura: 22 – Políticas curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PACHECO, 2000, p. 142)  
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a) Modelo A-B (política centralista). Papel determinante da 
administração central na concepção e operacionalização da política 
curricular. Trata-se de uma responsabilidade essencialmente política 
dos órgãos ministeriais, já que a responsabilidade profissional do 
professor reside na implementação de orientações e programas 
definidos urbi et orbe na base de um complexo quadro normativo. 
(PACHECO, 2000, p.142) 
 

b) Modelo D-C (política descentralista). Papel predominante dos 
territórios locais na contextualização da política curricular mediante a 
concepção, implementação e avaliação de projetos curriculares, 
que são recontextualizados em função de orientações políticas que 
asseguram a igualdade. (IDEM, ibidem, p.143) 
 

c) Modelo A-D (política centralista e descentralista). Prevalece a 
perspectiva normativa. Política curricular descentralizada no nível dos 
discursos, mas recentralizada no nível das práticas. A prática 
curricular é autônoma no discurso e nos textos, mas é definida e 
regulada pela administração central através do estabelecimento de 
referenciais concretos. Os territórios locais têm autonomia para (re) 
interpretar o currículo em função de projetos curriculares que são 
administrativamente controlados. (IDEM, ibidem, p.143) 

 

d) Modelo C-B (política descentralista e centralista). Predominância 
das componentes profissional dos atores e institucional dos territórios 
locais. A descentralização se verifica tanto nos discursos como nas 
práticas curriculares. A administração central define os referenciais 
da política curricular, mas entrega aos territórios locais a  
recontextualização, que se realiza pela articulação do que pode ser 
face ao que deve ser. (IDEM, ibidem, p.143) 

 

A indefinição dos limites entre as dimensões de localização do poder (central 

ou local) e de assunção do poder (responsabilidade política ou profissional) é uma das 

questões em permanente debate na concepção da política curricular e que dificilmente 

se conseguirá um consenso, principalmente, quando se coloca esta interrogação de 

Lundgren (1996, p. 404 apud PACHECO, 2000, p. 143): “como pode funcionar um 

sistema de avaliação de âmbito nacional, definindo as distintas áreas de 

responsabilidade?”  

Para análise, Pacheco (2000, p.143) vale-se de Charlot (1994, p. 206) que 

aponta, com efeito, como vetor principal da descentralização educativa a territorialização 

da decisão, o reconhecimento de que os territórios são recursos instrumentais para a 

democratização e a eficiência. A crítica à homogeneidade e a defesa de uma democracia 

próxima dos atores, com competências para interpretar localmente as decisões centrais, 

são aspectos fulcrais das políticas descentralizadas.  
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Por conseguinte, territorializar é considerar a multiplicidade de atores, 

observar a complexidade e interdependência das estruturas e permitir a existência 

de diversos discursos. No entanto, a devolução de competências não pode elaborar 

projetos curriculares deslocados ou descontextualizados dos referenciais nacionais. 

A descentralização e o estado-regulador obedecem a critérios específicos 

na qualidade do sistema. Assim, a territorialização das políticas educativas é um 

jogo político e não consiste num fenômeno administrativo-jurídico ou deslocamento 

do centro para a periferia. Segundo Charlot (1994, p. 27), “a descentralização não é 

uma conquista do local, mas o efeito de uma política nacional: ela foi desejada, definida, 

organizada e posta em prática pelo Estado-Nação”. 

E na afirmação de Pacheco (2000), a descentralização, enquanto processo, 

responsabiliza as escolas, os professores, pois reúne as necessidades do Estado-

forte na seleção, organização e avaliação do conhecimento escolar com as 

necessidades do Estado-fraco na gestão de implementação, conciliando, na 

construção das políticas curriculares, a lógica de Estado com a lógica de mercado. 

Portanto, a partir dessa realidade, o sistema educacional acaba culpabilizando o 

professor e a escola pelas insuficiências e insucesso nos processos avaliativos.  

Esses descompassos geram clima de perplexidade e inércia no corpo 

docente e, como reconhece Moreira (1996, p. 145) “não acreditamos que quaisquer 

tentativas de reformulação curricular possam obter sucesso sem a participação e a 

adesão do professorado”. Na prática, a política pública curricular é, às vezes, definida 

em gabinetes, por especialistas técnicos e publicadas em Portarias, Comunicados 

ou Decretos. O profissional docente vive, no cotidiano, esses impactos, porque as 

propostas vindas prontas, na maioria das vezes, não se ajustam às realidades locais e 

regionais.  

Apesar dos discursos inovadores sobre a descentralização, o Estado-Nação 

continua a ser centralista nos aspectos mais substantivos do currículo, apenas 

admitindo a desregulação em alguns processos do seu desenvolvimento. O Estado-

Nação mantém ainda um controle técnico sobre as escolas e os professores, pois 

não só separa a concepção da execução, como também define a forma curricular 

pela formulação dos objetivos, pela seleção e organização dos conteúdos, pelas 

propostas de atividades e pelo controle da avaliação.  
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Contudo, a territorialização curricular, para a inovação das práticas escolares, 

significa aceitar a descentralização, não apenas como discurso, mas como prática, 

e, mais ainda, aceitar que o projeto curricular se constrói a partir das práticas de 

programação, e não em função de um ato administrativo que o legitima. 

 

3.1.2 Descentralização e efeitos contraditórios 

 

O desafio da política pública educacional e curricular é mobilizar a 

participação ativa dos envolvidos na comunidade escolar e local. Não adianta sair de 

um modelo de escola fechado à escola aberta à comunidade, se as mudanças 

acontecem por meio de portarias e decretos, muitas vezes, sem levar em consideração 

o contexto local.  

Os pesquisadores têm enfatizado a multiplicidade de atores, dentro e fora 

do sistema de ensino, implicados na construção e redefinição do conteúdo ensinado. 

Dentre os vários estudiosos (GOODSON, 2008; CRAHAY e FORGET, 2006) mostram 

como a construção curricular, longe de ser a tradução escolar de saberes „neutros‟, 

pré-existentes, é, o produto de uma história social marcada por relações de força e 

por conflitos entre grupos de interesses.  

Existe, ainda, a constatação das discrepâncias, segundo Audigier et al. 

(2006), entre o que é oficialmente estabelecido, o que é efetivamente ensinado nas 

salas de aula e o que realmente é adquirido pelos alunos, questões que  levaram a 

cunhar noções de currículo prescrito, currículo ensinado e currículo oculto. Por outro 

lado, não basta apenas conceituar as diversas noções de currículo, é preciso questionar, 

segundo Olivier Rey (2010), como ler reformas curriculares e levar em consideração o 

currículo co-produzido, em nível das práticas locais de ensino e aprendizagem, e 

incorporá-lo ao nível curricular institucional. Tendo em vista esse questionamento de 

Olivier Rey, se buscará realizar a análise das atuais políticas públicas curriculares do 

Município de São Paulo.  

Partindo-se da afirmação de que a política pública educacional e curricular 

necessita de um projeto político pedagógico a partir da realidade, é preciso continuar a 

desvendar e perceber outras faces e conceitos. Assim, fundamentando-se em Moncada 

(2008), as políticas educativas são os cordões de enlace entre os projetos culturais e 

os projetos educativos e, conforme Casali (2010), “o currículo, como elemento de 



 

 

58 

cultura que comporta, reproduz e recria valores particulares, portanto, como um 

sistema de eticidade local, deve ser submetido a uma formal e à validação, no limite, 

universal”.              

O conceito de currículo, segundo Casali (2011), se estabelece a partir da 

proposta de Dussel (2007), que é um olhar a partir das vítimas, por isso precisa se situar 

na contramão do sistema. As éticas pós-convencionais, que são tidas como válidas a 

partir do centro, dos que têm os recursos, a palavra, o capital e os exércitos, adquirindo 

uma validade universal. Nesse aspecto, as vítimas, os excluídos não fazem parte das 

„mesas de negociação‟ do sistema vigente.  

Assim, torna-se imprescindível inverter o ponto de partida, analisar a partir das 

vítimas, das periferias para o centro. E aí criar uma validação universal, a partir da 

realidade local, a partir da vida. Portanto, trazer a periferia do sistema municipal de ensino 

para o centro das negociações, buscando a realidade da educação escolar local, 

atendendo às suas necessidades e aos seus direitos humanos, na construção do 

currículo como elemento de cultura. 

Outro enfoque é olhar que o currículo é uma decisão e toda decisão é 

política, portanto, é importante buscar na historicidade e realidade a vivência desse 

currículo. Para Cortella (2010), o currículo é “construtor de virtudes capazes de afastar o 

Biocídio e edificar a paz, numa imersão nas reflexões de Leonardo Boff (2005, 2006) 

sobre Hospitalidade, Convivência e Comensalidade, para nelas escavar fundamentos 

para a prática curricular libertadora”. 

A concepção curricular passa, segundo Lima (2007, p. 7) “pela necessidade 

de constituir a escola como espaço e ambiente educativos que ampliem a aprendizagem, 

reafirmando-a como lugar do conhecimento, do convívio e da sensibilidade, condições 

imprescindíveis para a constituição da cidadania”. O agir pedagógico, porém, precisa 

voltar-se para contextos concretos, pois, segundo Lima (2007, p. 7), “nas escolas e 

na teoria pedagógica os currículos são uma construção e seleção de conhecimentos e 

práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e 

culturais, intelectuais e pedagógicas”  

O currículo pode ser considerado como um período de formação em uma 

rede de relações vividas em “Currículo Vivido” (COCCO, 2008, p. 27), como “a 

totalidade das relações das Unidades Educacionais, envolvendo todas e todos como 

educadoras e educadores, independentemente do espaço que ocupam na construção 
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da identidade da comunidade educativa”. A experiência vivida em Vila Prudente, 

Parque São Lucas e Sapopemba, na minha pesquisa de mestrado, atesta a necessidade 

do envolvimento dos atores na execução do currículo. 

A compreensão critica do currículo precisa ter como pressuposto a cultura 

contemporânea, a ambiguidade e tensão entre o oficial e o real, a instituição e o 

manejo discursivo nas relações de poder. Na análise crítica da política pública 

curricular do sistema educacional, contata-se que esta se realiza, na maioria das 

vezes, por decretos e portarias e os docentes são transformados em meros executores 

de programas governamentais.  

Portanto, nessa pesquisa, pretende-se realizar a análise na contramão do 

sistema, partindo da periferia geopolítica e tendo presente a concepção do profissional 

educador, que, no cotidiano da escola, viabiliza práticas educacionais compatíveis 

com a realidade concreta, produzindo e sendo autor da ação educativa.  

 

3.1.3 Educação Básica: legislação nacional, estadual e municipal 

 

De acordo com as reflexões anteriores, o Brasil é um país com regime 

federativo. Assim, ao fundamentar os princípios da Educação Básica, é necessário 

levar em conta a legislação nacional, estadual e municipal, que estabelecem um regime 

de colaboração entre os entes federativos. 

A compreensão da legislação da Educação Básica pode ser fundamentada e 

dividida em seis blocos.  

No primeiro bloco, considera-se a inter-relação entre a Constituição 

Federal (CF) de 1988, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), em 1990, e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996. O artigo 6º da 

Constituição afirma “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados”, o artigo 205 “a educação, direito de 

todos” e o artigo 208 VII § 1º “é direito público subjetivo” previsto como direito social e 

reserva um capítulo próprio, em que estabelece princípios e garantias para o seu 

efetivo exercício.  

O artigo 2º da LBDEN afirma que a “educação (...) tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. O artigo 21 “A educação escolar compõe-se de: I - 



 

 

60 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio”. Artigo 29 “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade”. 

 No segundo bloco, consideram-se os vínculos de colaboração entre os 

entes federativos. No artigo 211, § 2º, da Constituição Federal e no artigo 11, item V, 

da LDBEN, estabelece-se que cabe aos Municípios atuarem prioritariamente no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil.  

O artigo 210 da Constituição Federal determina como dever do Estado 

para com a educação fixar “conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais”. 

No terceiro bloco, analisa-se o artigo 1º da LDBEN, ao definir vários 

espaços formadores, em que ocorre a educação: a família, o trabalho, o lugar, a 

cidade, o campo, os movimentos sociais, a cultura, a sobrevivência, a escola, ou 

seja, conforme Arroyo (2007), os processos de formação nas escolas são 

inseparáveis do conjunto de processos de socialização e sociabilidade, em que se 

formam os alunos.  

O artigo 23 da LDBEN sugere uma organização diversificada das escolas 

em séries, ciclos etc., tendo como critério os processos de formação e aprendizagem 

dos educandos. Essa flexibilidade de formas de organização escolar leva a repensar as 

formas de organização curricular. As redes de ensino e as escolas vêm ensaiando 

formas diversificadas de reorganização escolar e curricular, tentando respeitar os 

tempos humanos dos educandos. Esta realidade está reconhecida pelas Diretrizes 

Curriculares, conforme atesta Arroyo (2007) 

No quarto bloco, considera-se o artigo 26 da LDBEN, define a organização 

curricular, constituída de uma base nacional comum e uma parte diversificada, 

respeitando as características regionais e locais, “Os currículos do ensino fundamental 

e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
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clientela” e explicita as diretrizes para os conteúdos curriculares da Educação 

Básica.  

O quinto bloco versa sobre a municipalização do ensino, na cidade de 

São Paulo. Conforme Andreotti (2004), o município de São Paulo inaugurou uma 

nova política cultural, incluindo a educação, na forma extra-escolar ou de 

complementação, por meio das bibliotecas infantis, dos parques infantis ou de 

programas de incentivo à recreação e à cultura. Somente, em 1956, o município 

assume o ensino primário. Nas Atas da Câmara, encontram-se resistências ao fato do 

município assumir a educação primária, por causa da escassez de recursos ou 

questionamentos sobre a duplicidade do sistema, fixação de competências, entre 

outros.  

A criação do Departamento de Cultura causou polêmica entre alguns 

vereadores, que tinham projetos de criação de escolas primárias municipais, pois, 

para alguns deles, seria dispendioso ao município, que não tinha, até então, 

participação na educação escolar.  

Em 1942, o Decreto Federal (DF) nº. 4.958 instituiu o Fundo Nacional do 

Ensino Primário, dando origem aos convênios escolares. No caso da cidade de São 

Paulo, o convênio previa que o município aplicaria recursos na construção de 

prédios escolares e o estado instalaria classes, professores, entre outros encargos. 

A partir de 1947, expandem-se as edificações escolares no município.  

Na década de 50, as relações entre estado e prefeitura, em São Paulo, 

eram de confronto. Os desentendimentos entre as administrações, mais do que um 

ato de responsabilidade política, fizeram com que a prefeitura criasse pelo Decreto 

Municipal (DM) nº. 3.185, de 02 de agosto de 1956, a primeira Escola Municipal no 

Tucuruvi, baseada na lei orgânica dos municípios de 1947, que previa a responsabilidade 

do município frente à educação popular e que, até então, não havia sido cumprida.  

E finalmente, no sexto bloco, aborda-se uma nova concepção administrativa, 

as subprefeituras, na cidade de São Paulo, que favoreceu a descentralização e a 

democracia participativa in loco (Lei n. 13.399, de 01 de agosto de 2002). Outra 

providência tomada foi a criação de estrutura para concretizar a transferência da 

Educação Infantil, até então, sob jurisdição da Secretaria de Assistência Social para a 

Secretaria Municipal da Educação, realizada em 2001.  
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No primeiro momento, foi pensada a preparação dos Professores de 

Desenvolvimento Infantil (PDI), pois havia necessidade de profissionalizar o docente 

para “Cuidar e Educar”, um par inseparável da Educação Infantil, entre outros. Num 

segundo momento, a partir da prática, publicou-se o documento Construindo a 

Pedagogia da Infância, no município de São Paulo, em 2004. Por fim, o documento 

a criação dos Centros Educacionais Unificados (CEUs): a cidadania decolando em 

São Paulo, (2004a), sobre escolas criadas para as áreas periféricas de extrema 

pobreza e exclusão e o Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI), para a 

educação, nas áreas indígenas. 

A fundamentação documental dividida em seis blocos, acima descritos, 

aponta para a história recente da educação nos três níveis da federação brasileira. 

Ao mesmo tempo, salienta que as leis trazem propostas nem sempre regulamentadas. 

E, que as práticas das políticas educacionais locais apresentam conquistas relevantes, 

mas, às vezes, sem participação da sociedade civil organizada ou até sem considerar 

o direito dos profissionais da educação nas decisões sobre as propostas educacionais. 

Por fim, revelam descontinuidades persistentes nos projetos educacionais dos 

governos locais.    

 

3.2 A gestão municipal da educação, em São Paulo (2005-2008) 

 

A gestão 2005-2008 apresentou seu primeiro projeto Educação no município 

de São Paulo: uma proposta para discussão, por meio de Decreto Municipal (DM) 

publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, (SÃO PAULO, 2005a). Um mês 

depois do projeto Educação do município de São Paulo, o prefeito José Serra, (DM 

nº. 45787, SÃO PAULO, 2005b) transfere e reorganiza as coordenadorias de ensino, 

até então, localizadas e geridas pelas 31 subprefeituras.  

A SME-SP implantou para toda a rede municipal de ensino de São Paulo 

(RME-SP) diversos programas, dos quais dois deles estruturaram todos os projetos da 

administração, no período de 2005-2008: o Programa Ler e Escrever – prioridade na 

Escola Municipal e o Programa São Paulo é uma Escola.  

Pela Portaria Municipal (PM) nº. 6.328/05 (SÃO PAULO, 2005i) é instituído o 

Programa Ler e Escrever. O Programa propôs a constituição de um trio gestor, 
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composto pelo Diretor Escolar, o Coordenador Pedagógico e o Supervisor Escolar 

para a  execução e concretização administrativa e pedagógica. 

O Programa São Paulo é uma escola é instituído pelo Decreto nº 46.017 (SÃO 

PAULO, 2005e) e, posteriormente, é substituído pelo Decreto Municipal (DM) nº. 46.210 

(SÃO PAULO, 2005h). Pela Portaria Municipal (PM) nº. 6617 (SÃO PAULO, 2005j) criou-

se a função de educador comunitário. 

O governo da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e a SME-SP, na 

gestão 2005-2008, tiveram os seguintes prefeitos e secretários: 

 

Figura: 23 – Prefeitura da cidade de São Paulo – Gestão 2005-2008 1 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PMSP 

GESTÃO – 2005-2008 

 

JOSÉ SERRA – PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

PERÍODO: 01.01.2005 – 30.03.2006 
 

GILBERTO KASSAB – PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

PERÍODO 31.03.2006 - 31.12.2008 

 

JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI – SECRETÁRIO DA SME-SP 

PERÍODO: 01.01.2005 – 30.03.2006 
 

ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER– SECRETÁRIO DA SME-SP 

PERÍODO 31.03.2006 - 31.12.2008 

 

 
 

Fonte: organizado pela autora/pesquisadora  Imagem 23                
 

 

Na gestão 2005-2008, houve mudança substantiva na organização 

administrativa com a reorganização das Coordenadorias de Educação (CEs) e das 

trinta e uma subprefeituras da capital. O quadro, a seguir, mostra, no mapa, à 

esquerda, as 31 subprefeituras e respectivas coordenadorias de educação da rede 

                                                           

1
 Como demonstra o quadro acima, o prefeito José Serra e o secretário municipal de educação José 
Aristodemo Pinotti permaneceram no cargo um ano, dois meses e vinte e nove dias. Gilberto 
Kassab e Alexandre Alves Schneider assumiram os respectivos cargos até o final da gestão, 
perfazendo um total de dois anos e três meses. Nota-se que houve uma grande mudança para 
pouco tempo.  
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pública municipal de ensino, na cidade de São Paulo. É possível verificar a área 

geográfica e o número de habitantes da Coordenadoria de Educação Ipiranga. No 

mapa, à direita, a reestruturação, das 31 coordenadorias reduzidas para 13. 

 Na criação da Coordenadoria Ipiranga, situada na Vila Clementino, Bairro 

Vila Mariana da cidade de São Paulo, reuniram-se quatro CEs das subprefeituras da 

Sé, Ipiranga, Vila Maria e parte da CE-VP/SB; a outra parte desta última foi transferida 

para a CE-SM. A CE-VP/SB, na qual havia sido desenvolvida a minha pesquisa de 

mestrado, foi extinta. 

Essa reorganização reduziu somente o número de coordenadorias de 

educação alocadas, até então, nas subprefeituras; entretanto, as 31 subprefeituras 

continuaram a existir, com todas as outras prerrogativas administrativas. 

 
Figura: 24 – Reestruturação das Coordenadorias de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Organizado pela autora/pesquisadora e Disponível em 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx Acesso em 08 mar. 2010. 

 

O orçamento da SME-SP era executado pelas trinta e uma subprefeituras, 

pois elas tinham sob seu gerenciamento financeiro as respectivas coordenadorias de 
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educação. A Gestão da PMSP/SME se opôs à democratização dos recursos 

financeiros, gerenciados localmente nas subprefeituras. Em publicação (SÃO PAULO, 

2005f, p. 63), o secretário de educação Aristodemo Pinotti declarou que era necessário  

“um antídoto para este caos: reduzir o número de CE,2 devolvendo-lhes a condição 

de unidades orçamentárias”.  

Essa providência desestruturou toda rede municipal de educação de São 

Paulo, da noite para o dia. Na reorganização, as CEs foram reagrupadas, sendo 

extinta somente a CE-VP/SB. Em uma das primeiras reuniões com o pessoal das 

CEs, já reorganizadas, o secretário da SME-SP afirmou, em reunião, que o dinheiro 

tinha que ficar na SME-SP e, imediatamente, os recursos foram centralizados. 

Assim, das 31 CEs depois de reagrupadas, 18 foram extintas e reduzidas a 

13, apenas, sob pretexto de excesso de gastos. As críticas, porém, logo, surgiram e 

foram colocadas as seguintes questões: por que as subprefeituras foram mantidas 

sem contenção ou corte de gastos? por que a CE- IP, situada em área central foi 

escolhida, em detrimento de algumas CEs situadas em áreas periféricas? por que a 

CE - da Subprefeitura de Vila Mariana, que abrigava 199 escolas particulares, e 

possuía apenas 4 escolas públicas foi privilegiada? 

Na Introdução do documento que definiu a política educacional da gestão 

2005-2008, Pinotti, secretário da SME-SP, declarou “que acompanhava a educação 

no país há muitas décadas e por diferentes ângulos, onde aprendeu a arte de 

descentralizar e que educação é o meio mais poderoso para se ter saúde”. (SÃO 

PAULO, 2005a, p. 5). Ressaltou ainda que não há desenvolvimento sem a educação, 

pois “a educação é uma das mais eficientes políticas públicas para diminuir diferenças 

sociais e, principalmente, se for de qualidade, poderá criar condições de igualdade na 

oferta de oportunidades”. (IDEM, 2005a, p. 5)  

O secretário de SME-SP proclamou, enfaticamente, o objetivo de fortalecer o 

papel social da escola, para que ela possa oferecer “uma educação escolar que 

contribua para o desenvolvimento pessoal de cada um dos alunos e permita a 

construção de seus projetos de vida na complexa sociedade em que vivemos” (IDEM, 

2005a, p. 5): e, finalmente, ressaltou os dados oficiais: 1.853 Unidades Educacionais 

(UEs), mais de 1 milhão de alunos e setenta e dois mil funcionários. 

                                                           

2
 As Coordenadorias de Educação da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, no período de 2009-2012 
receberam uma nova nomenclatura: Diretorias Regionais de Ensino (DREs). 
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É significativo acompanhar as intenções manifestadas pelo secretário de 

SME-SP, ao elencar três questões no seu diagnóstico: salientou os problemas mais 

relevantes, os problemas conjunturais e uma nova visão da educação.  

Em relação ao primeiro, problemas mais relevantes, concluiu que as 

características diagnosticadas definem e priorizam problemas na área educacional, 

na cidade de São Paulo, em três pontos: “1. Ampliar o atendimento na Educação 

Infantil; 2. investir na melhoria da qualidade do Ensino Fundamental; 3. as soluções 

convencionais até aqui adotadas não conseguiram resolver o problema” (SÃO PAULO, 

2005a, p. 11).     

Em relação aos problemas conjunturais, ressaltou a situação orçamentária 

com a dívida total da educação. Considerou ainda, denominando como problemas a 

burocratização, a fragmentação e a falta de professores nas salas de aula. 

 
(...) a burocratização da Secretaria e sua fragmentação pelas 
subprefeituras, com inchaço da máquina administrativa e a falta de 
professores nas salas de aula são outras questões que deverão ser e 
estão sendo equacionadas o mais rapidamente possível, para que os 
objetivos fundamentais possam ser implementados. (SÃO PAULO, 
2005a, p.11)  

 

O secretário de SME-SP julgou como irracional a administração local das 

subprefeituras, onde, em conjunto, comunidades escolares e locais decidiam sobre 

suas necessidades e prioridades frente aos projetos políticos pedagógicos das UEs 

das coordenadorias de educação jurisdicionadas às subprefeituras, afirmando: 

 
É no mínimo irracional que as subprefeituras executem o orçamento 
da SME, pois isso impede a implantação de uma política educacional na 
cidade, além de determinar, somente com recursos humanos afastados 
para as CEs, a despesa de R$ 58 milhões por ano. (SÃO PAULO, 
2005a, p.11)  
 
 

 A partir desse diagnóstico, propõe a nova visão da educação, porém, em 

nenhum momento, fala sobre uma educação humanizadora, com democracia 

participativa, partindo da realidade concreta e local. Por outro lado, trouxe outros 

valores, como visão renovada e holística, aluno como sujeito do processo 

ensino/aprendizagem e projeto pedagógico moderno. 

 
(...) uma visão renovada e holística do processo ensino/aprendizagem, 
que deve ser socialmente compromissado, valorizar os professores, 
dar mais poder às escolas, criar canais e estimular o controle social 
pelos usuários e objetivar o aluno como sujeito do processo ensino/ 
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aprendizagem, por meio de um projeto pedagógico moderno. (SÃO 
PAULO, 2005a, p.12)  

  

Esse projeto eliminou o termo político, designando-se somente como projeto 

pedagógico, evidenciando nova orientação ideológica, entretanto, sem explicitar como 

seria realizado. O discurso incluiu uma declaração vaga de alcançar um modo 

transdisciplinar e transcultural de formar o futuro cidadão, a partir de algumas 

considerações:  

 
(...) ambiente de vida e crie um ambiente de aprendizagem, que estenda 
as ricas oportunidades culturais, esportivas e empresariais da cidade, que 
garanta o ensino dos conhecimentos social e culturalmente construídos, 
que seja arejado por oportunidades culturais diversificadas, que possa 
ensinar e, ao mesmo tempo, oferecer valores éticos e morais, objetivando 
formar o futuro cidadão de um modo transdisciplinar e transcultural. 
(SÃO PAULO, 2005a, p.12)  
 

O documento acrescenta a necessidade de implantar um gerenciamento 

estratégico eficiente, sem, entretanto, explicitar o que isso significa ou representa 

dentro da gestão administrativa, mas remete às medidas explicitadas no Programa 

de Governo, 

(...) é preciso implantar um gerenciamento estratégico eficiente, que 
permita corrigir defeitos graves e implementar projetos, tirando-os do 
papel, fazendo com que as modernas e eficiente práticas pedagógicas 
possam chegar à rotina das escolas. Essas medidas estão explicitadas 
no Programa de Governo apresentado pelo Prefeito José Serra. (SÃO 
PAULO, 2005a, p.12)  

 

 O  documento menciona ainda que considera sobre-humano o esforço 

que tem sido feito pelos educadores e pensadores da educação, “no sentido de 

colocá-la como vetor de desenvolvimento, oportunidades iguais e justiça social, 

quando o modelo de desenvolvimento que vivenciamos não privilegia a educação”. 

(SÃO PAULO, 2005a, p.12). Invoca o enorme contingente de pobreza e concentração 

no Brasil 

(...) seria muito mais fácil educar, se não houvesse esse enorme 
contingente de pobreza, se a concentração de renda diminuísse, se o 
emprego crescesse, se houvesse um mínimo de qualidade de vida 
para todos. Não falo em riqueza, mas na dignidade da vida da família 
brasileira, base irremovível para um processo bem sucedido de 
educação. (SÃO PAULO, 2005a, p.12) 
 

Depois de ter considerado os problemas detectados, o projeto da gestão 

2005-2008 levantou algumas características favoráveis existentes na rede municipal 
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de ensino de São Paulo: bons equipamentos escolares, em especial, os CEUs, e 

professores bem formados. 

 
(...) temos a nosso favor algumas característica favoráveis, que 
precisam ser bem aproveitadas: verbas vinculadas, um bom equipamento 
escolar agora acrescido pelos CEUs, professores bem formados, 
coordenadores pedagógicos, diretores de escola, supervisores escolares 
do melhor nível, uma possibilidade concreta de integração com o 
Governo do Estado e uma vontade genuína e solidária da sociedade 
civil de colaborar com o processo educacional. (SÃO PAULO, 2005a, 
p.13) 
 

Contudo, a experiência acumulada não foi considerada por essa 

administração, quando prevê uma política educacional e curricular, tendo presente, 

apenas, o vínculo com os especialistas do sistema de ensino, sem a participação 

das comunidades escolares e locais. O secretário Pinotti afirma: 

 
Orientado pela nossa experiência, pelas diretrizes que nos foram dadas 
pelo Prefeito José Serra, pela equipe que estudou a questão durante 
a campanha, por discussões e reflexãoes com especialistas da área 
que ocupam cargos de carreira, como supervisores, diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores, e por um diagnóstico, 
possível até agora, das condições e da estrutura do SME, definimos 
algumas linhas de atuação. (SÃO PAULO, 2005a, p.13)  

 

No diagnóstico, o texto acena, ainda, para existência de inúmeras atividades 

pontuais, mas dispersas, as quais exigem uma política educacional definida, “objetivo é 

aprofundar a discussão e iniciar imediatamente as ações possíveis, dentro das restrições 

orçamentárias existentes, congregando, em uma política educacional definida, inúmeras 

atividades pontuais bem intencionadas, porém dispersas” (SÃO PAULO, 2005a, p.11). 

Todavia, não explicita quais são as atividades pontuais e as dispersas. 

No documento, são estabelecidas as Estratégias Administrativas, sendo a 

primeira delas a descentralização, para atender às exigências da LDBEN 9394/96; 

no entanto, a descentralização é entendida como a transferência do controle dos 

recursos para a unidade escolar, sob cuidado das Associações de Pais e Mestres 

(APMs)  

Descentralização: descentralizar tudo o que for possível para a Unidade 
Escolar, dando-lhe também, dentro das possibilidades, o máximo poder 
de decisão. Isso melhoraria a integração com a comunidade e, nos 
cálculos que fizemos, economizaria recursos e aumentaria o controle 
social. As APMs seriam utilizadas para agilização e controle de recursos. 
(SÃO PAULO, 2005a, p.13)  
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Cada administração repete uma orientação recorrente: olha somente o seu 

plano, sem considerar para quem os serviços são destinados. Com isso, cada nova 

administração gasta recursos financeiros entre o fazer e o desfazer, o que acontece 

a cada quatro anos, em cada administração ou com cada novo secretário, tal como 

se pode apreciar na síntese do secretário: 

  
Para tanto, torna-se necessário fortalecer o relacionamento direto da 
Secretaria com as Coordenadorias e de ambas com as escolas. Já 
nos reunimos com o Secretário das Subprefeituras para estudar a 
compatibilidade dessa modificação com a possibilidade efetiva de 
participação das Subprefeituras nos projetos que se desenvolvem 
nas unidades educacionais. Solicitamos estudos dos aspectos legais 
e jurídicos que deverão ser adotados, visando assegurar, a médio, 
curto e longo prazo, maior autonomia financeira e de gestão às 
unidades. (SÃO PAULO, 2005a, p.13)  

 

Quanto às instalações físicas e equipamentos, o projeto anuncia vagamente 

que as prioridades estarão concentradas na substituição das escolas metálicas, na 

construção de novas creches, usando estratégias alternativas com melhor custo-

benefício,  

 
(...) o aproveitamento das escolas ociosas do Estado, a possível 
transformação dos Centros Esportivos em escolas – parques para 
atendimento à educação infantil sem perda de sua função tradicional, 
de comum acordo com a Secretaria de Esportes e na motivação de 
empresas na construção e manutenção de CEIs em áreas onde as 
crianças encontram-se em situação de risco. (SÃO PAULO, 2005a, 
p.14)   

 

O texto invoca a necessidade de um trabalho intersetorial; contudo, a 

gestão 2005-2008 não levou em consideração os trabalhos da gestão 2001-2004 

que privilegiava o trabalho intersetorial e intersecretarial, nas CEs das subprefeituras.  

O Secretário da SME-SP defende a redução do número de profissionais 

afastados, especialmente os professores, pois, “a escola é a célula da educação e aí 

não pode faltar professor e demais trabalhadores da educação. Outras formas de 

completar o módulo escolar estão sendo estudadas, inclusive a de garantir professores 

nas áreas periféricas”. (SÃO PAULO, 2005a, p.16).  

O documento aponta os programas prioritários: ampliação de vagas nos 

CEIs; Educação continuada de professores; Escola Promotora de Saúde; Projeto 

comunidade pedagógica São Paulo é uma escola. Em relação à educação continuada 

de professores, propõe a “criação de uma Agência de Formação e Aprimoramento 
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da Ação Pedagógica ligada à Fundação Paulista de Educação e Tecnologia, que 

tenha como fio condutor, a política educacional da Secretaria, implementada pela 

DOPT” (SÃO PAULO, 2005a, p.16). Refere-se à escola como campo de atuação, 

oferecendo educação continuada para os professores nas UEs, (SÃO PAULO, 2005a, 

p.18) “usando metodologia de ensino inserida na identificação de problemas de 

aprendizagens dos alunos de cada escola (problem basead learning), com estratégias 

de ensino à distância e presencial”. Essa aprendizagem baseada em problemas 

ficou como promessa enunciada, porém, nada aconteceu. 

Pinotti, ao constatar a existência de 54.360 professores da RME-SP, 

anunciou que todos teriam acesso à educação continuada, sem se desligarem da 

escola. “A ideia é criar, em cada escola, um ambiente de estudo que fortaleça o 

trabalho do professores em equipe, construindo gradativamente as possibilidades de 

um aprimoramento contínuo na sua própria escola”. (SÃO PAULO, 2005a, p.18).  

O Secretário propôs a Escola Promotora de Saúde e, por fim, Projeto 

Comunidade Pedagógica/São Paulo é uma Escola, visando à formação integral da 

criança. 

  
Serão utilizadas neste programa, gradativamente, todas as oportunidades 
culturais, esportivas, de formação profissional e de reforço escolar, 
oferecidas e organizadas nas proximidades da escola e, quando 
necessário, mesmo as mais distantes, para serem inseridas no pós-
escola, ampliando também o tempo das crianças sob o estímulo da 
escola e de setores da comunidade organizada para esse fim. (SÃO 
PAULO, 2005a, p. 20)  

 

O documento previu a organização de um curso para „coordenadores 

comunitários‟ 3, sendo os mesmos selecionados pelo Diretor de cada escola e esses 

coordenadores deverão detectar as oportunidades culturais do entorno, organizando-as 

de comum acordo com a CE, Subprefeitura e a comunidade, e inserindo-as no 

processo de ensino/aprendizagem. (SÃO PAULO, 2005a, p. 20) e elenca todas as 

possibilidades, a exemplo dos CEUs, 

 
Essa oportunidades poderão ser geradas nos próprios da Secretaria 
da Educação, como é o caso dos CEUs, ou de outras Secretarias do 
Município, como os Centros Desportivos Municiapis, e a própria 

                                                           

3
 Educador Comunitário: a incumbência de, em conjunto com o Diretor e Coordenador Pedagógico da 
UE, detectar as oportunidades culturais do entorno e organizar atividades juntamente com as CEs, 
subprefeituras e comunidade, inserindo-as no processo de ensino-aprendizagem. Para exercer essa 
função, era necessário participar do Curso Educador Comunitário (Portaria 6.617/05) 
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Subprefeitura, também nos próprios do Estado, como os parques, 
museus, bibliotecas e em outros setores da comunidade, como 
ateliês artísticos e artesanais, restaurantes, fábricas, bancos, teatros, 
centros culturais, desportivos etc. Já existe um setor da Secretaria 
Municipal de Educação que cuida desta questão com grande interesse. 

  (SÃO PAULO, 2005a, p. 20)  
 

Essas atividades seriam aproveitadas, ampliadas e inseridas em um 

programa, fora do horário escolar, para atingir todas as crianças, ocupando, assim, o 

tempo da pós-escola. Mencionou, ainda, a integração com os Projetos Fábrica de 

Cultura e o Projeto Guri do Governo do Estado de São Paulo. 

 
O „Coordenador Comunitário‟ em cada escola deverá, junto com o 
Diretor, dar organicidade a esse trabalho, criando uma agenda 
semanal para os alunos, supervisionando as atividades e garantindo 
um sentido de apropriação cultural, pedagógico e formador a todas 
elas. (SÃO PAULO, 2005a, p. 21)   
 

O referido documento afirma que o programa “se insere nas concepções mais 

modernas, o conhecimento é uma construção histórica e social, na qual interferem 

fatores de ordem cultural e psicológica”. (SÃO PAULO, 2005a, p. 21) No final, 

evidencia que a cidade se humaniza nesse processo, citando Paulo Freire “A cidade 

se converte em educadora, a partir da necessidade de educar, de aprender, de 

imaginar [...] Sendo educadora, a cidade é, por sua vez, educada.” (SÃO PAULO, 

2005a, p. 21)   

Outro documento importante é o relatório dos seis primeiros meses da 

gestão 2005-2008. O Secretário divide o documento em três partes (SÃO PAULO, 

2005c): a) redução das coordenadorias e o reagrupamento por áreas físicas; retorno 

à docência cerca de oitocentos professores, além de permitir o retorno da verba de 

educação às unidades orçamentárias; b) repasse de recursos para as Associações de 

Pais e Mestres (APMs), permitindo a descentralização dos recursos financeiros para as 

UEs, afirmando que esta medida fortalece a autonomia das equipes escolares, 

prevista, inclusive, na LDBEN e c) ressaltou que paralelamente havia uma comissão 

formada por representantes dos vários setores de SME-SP, procedendo a estudos 

para a reestruturação administrativa da SME-SP.  

As concepções de descentralização, gestão democrática e de autonomia da 

legislação brasileira, tanto da CF/88 como a LDBEN/96, favorecem a participação da 

comunidade escolar e local, em sentido amplo, e não se limitam a uma ação isolada, 

como justifica o secretário em relação à transferência das verbas para as APMs. 
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Uma medida que gerou controvérsia foi centralização dos recursos das coordenadorias 

de educação das subprefeituras para a secretaria da educação. Comparando os 

fatos e observando o que se afirma no documento, verifica-se que a participação nas 

decisões foi enfraquecida. 

 

[...] muito se tem falado sobre a presença dos pais nas escolas. 
Queremos superar a fase da conversação. Sabemos que a 
intervenção dos pais ou responsáveis limita-se a ocasiões pontuais. 
Queremos mais. Com a promulgação da Lei nº 13.991 de 10 de 
junho do corrente ano, a qual dispõe sobre a transferência de verbas 
para as APMs, estimularemos a comunidade escolar a participar, 
efetivamente, das decisões, não somente quanto à destinação das 
verbas, mas de todo o projeto pedagógico e o processo escolar. 
(SÃO PAULO, 2005f, p. 50) 

 

Ao lado dessa proposta, exalta que “o processo democrático faz esta 

exigência e é nesta interação que se dará a relação da educação onde seus atores 

serão co-participantes das decisões e co-responsáveis pelos resultados”. (SÃO 

PAULO, 2005f, p. 50) Em seguida, argumenta sobre a concepção de descentralização 

que “é a melhor e mais eficiente estratégia de controle social, pois aproxima o 

responsável pela gestão de políticas públicas essenciais ao usuário que têm direito 

de recebê-las e que a partir daí pode participar, opinando, sugerindo, articulando e 

até aplaudindo [e concluiu dizendo que]... Todas as medidas que estamos tomando 

são no sentido de criarmos condições de termos controle social.” (SÃO PAULO, 

2005f, p. 50)   

 O discurso revela que a desconcentração não assegura a descentralização 

efetiva; pode, pelo contrário, agravar o autoritarismo. Exemplo característico pode-se 

apreciar no DM nº. 45787/05 (SÃO PAULO, 2005b): as CEs foram transferidas das 

subprefeituras à SME-SP. O secretário da educação passa a ser o ordenador das 

respectivas despesas. Porém, delega a competência aos titulares das CEs para 

responder pela titularidade dessas unidades orçamentárias, pela Portaria nº 2946, 

(SÃO PAULO, 2005d).  Afirma, ainda, que, para garantir a racionalização e a eficácia 

dos serviços da SME-SP, bem como a agilização na execução orçamentária, pela  

Portaria nº 2697 (SÃO PAULO, 2005c), delega competência aos Coordenadores de 

Educação para autorizar atos relativos à licitação, entre outros. 

Além disso, o orçamento da SME-SP, que era executado pelas trinta e uma 

subprefeituras, tinha o gerenciamento financeiro pelas próprias CEs. O documento, 
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entretanto, reverte uma situação que era um benefício para as comunidades escolares 

locais, apresentando a concentração como redentora da educação municipal. Um 

discurso bem articulado oficialmente, mas ocultando, sob a égide da racionalização, as 

demandas e necessidades concretas vividas nas periferias da cidade de São Paulo.  

Por exemplo, segundo o subprefeito Santos (2011, p. 2), em artigo intitulado 

os “Desafios de administrar uma região do tamanho de um país”4 , afirma que “nossa 

subprefeitura é uma das 11 que compõem a zona leste da cidade, uma região com 298,8 

km2 e pouco mais de 4 milhões de habitantes. Se pegarmos a capital francesa, Paris, 

chegaremos a pouco mais de 2 milhões de habitantes.” A realidade atual projeta 

para a Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba uma população de mais de 700 mil 

habitantes, descreve o referido autor. Entretanto, se compararmos a SP-VL/SB com a 

cidade de Ribeirão Preto, pode-se perceber que o número de habitantes é quase o 

mesmo e que esta tem ao seu dispor uma Secretaria de Educação, enquanto, na 

subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba,  não existe nem sequer uma CE. No entanto, 

quem lê o documento tende a aceitar a argumentação apresentada:  

 
Foram necessárias muitas horas de estudos, análises, discussões e 
ponderações entre as Equipes Administrativas para concretizar a 
proposta de trazer um antídoto a este caos: reduzir o número de 
Coordenadorias de Educação, devolvendo-lhes a condição de unidades 
orçamentárias. Atualmente, são treze Coordenadorias que desenvolvem 
ações de implantação da Política de Educação e de apoio às Unidades 
Educacionais favorecendo a construção da autonomia da Gestão. 

(SÃO PAULO, 2005f, p. 50) 
 

E o documento continua, defendendo que as CEs procurem atender ao 

objetivo e que invistam na formação continuada dos profissionais de educação, no 

local de trabalho, mas ligadas às orientações de SME-SP, na busca de parcerias e 

desenvolvendo projetos com foco em suas especificidades. Aponta ainda a outras 

ações administrativas, como a nomeação de Supervisores e Diretores Escolares, 

promovendo a volta de professores, que ocupavam estes cargos, à docência; 

Elaboração de Portaria que protege a sala de aula e diminui a autorização de 

licenças para Congressos e a Gratificação de Desenvolvimento Educacional (GDE) 

como o estímulo à frequência. 

                                                           

4
  Roberto Alves dos Santos escreve que em São Paulo, tendo macros problemas estruturais que 

vêm de longe data, houve a necessidade de se dividir a Administração em 31 mini-cidades, as 
subprefeituras, em cada um desses pequenos mundos que formam o Município de São Paulo. 
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3.2.1 Alterações no governo da PMSP e da SME-SP 

 
Em abril de 2006, inicia-se segunda etapa do governo da cidade de São 

Paulo, sendo Gilberto Kassab prefeito e Alexandre Alves Schneider secretário de 

educação. Um dos desafios das políticas públicas e reformas curriculares é a 

descontinuidade. Na troca do governo da PMSP e dirigentes de SME-SP, houve 

mudanças nos programas em andamento, alguns revistos ou reorientados e outros 

extintos. 

Assim, Schneider solicitou uma avaliação do Programa São Paulo é uma 

escola, instituída pelo comunicado nº 630/06 (SÃO PAULO, 2006ª). O programa foi 

elaborado pela equipe técnica em 2005 e avaliado  por todas as escolas da rede 

municipal. Após a avaliação e os resultados analisados por uma Comissão da SME-SP, 

o programa São Paulo é uma escola ganha novo formato, apesar de sua legislação não 

ter sido alterada. O Programa São Paulo é uma escola foi objeto de pesquisa, que 

analisa detalhadamente vários aspectos desse programa (Ardito,2009). 

Schneider, secretário de educação, em 2007, publica a Portaria nº 4507 

(SÃO PAULO, 2007) que implanta o Programa Orientações Curriculares: expectativas 

de aprendizagem e orientações didáticas. As orientações curriculares foram elaboradas, 

durante o ano de 2007, com base nas experiências dos professores da rede. As 

escolas da rede municipal trabalharam, a partir de 2008, com as orientações 

curriculares, que foram denominadas expectativas de aprendizagem. 

Para a implementação valeu-se das estratégias de ações de formação 

continuada com produção de vídeos de apoio para formação, elaborados em parceria 

com a TV cultura, sendo distribuídos os documentos a todos os docentes. Esses 

documentos foram denominados Cadernos de Apoio e Aprendizagem, destinados 

aos estudantes dos nove anos do Ensino Fundamental. Os cadernos dos alunos têm 

formato que permite o uso individual. Um DVD acompanha os cadernos do professor.  

Esta obra não foi único recurso a ser utilizado para a aprendizagem, apesar de 

alguns professores terem participado da elaboração do material. É permitido ao 

professor o uso do livro didático, bem como de materiais elaborados por ele. De 

modo diferente da concepção das apostilas entregues aos professores e alunos da 

rede estadual de São Paulo, que devem ser seguidos na íntegra, excluindo qualquer 

possibilidade de adaptação ao contexto da realidade escolar local. 
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3.3 Análise documental 

 

3.3.1 Um olhar sobre a proposta de Organização Administrativa   

 

A organização administrativa da gestão 2005-2008 retornou ao modelo 

empresarial, de forma verticalizada, privilegiando órgãos centrais e de forma piramidal. 

As escolas são mencionadas, no final do organograma, abaixo. Esse modelo é 

considerado eficiente para a produção empresarial. Entretanto, para fins educacionais 

não leva em consideração as relações pessoais tão importantes para o desenvolvimento 

pleno das educandas e dos educandos. O organograma ilustra a concepção da 

organização administrativa: 

 

Figura: 25 – Organograma da gestão 2005-2008 

 
Fonte: Disponível em http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx Acesso em 08 mar.2010. 
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A organização da gestão 2001-2004 privilegiava a escola como locus de 

políticas públicas educacionais e curriculares. Do ponto de vista educacional, 

permite a democracia participativa e trabalho coletivo: de um lado, menos produtiva 

que a gestão empresarial e, de outro, capaz de buscar no cotidiano escolar 

experiências significativas, a partir da realidade concreta vivida nas periferias, em 

especial, da zona leste da cidade. Tendo presente a proposta educacional da rede 

municipal de ensino, este aspecto educacional tem importância significativa para as 

comunidades escolar e local. O modelo do organograma anterior à criação das 

subprefeituras, está apresentado no quadro, a seguir: 

 

Figura: 26 – Organograma da gestão 2001-2004 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Revista EducAção n.2, p.5 SME-SP: 2001 

 

3.3.2 Um olhar sobre a proposta Pedagógica   

 

O fio condutor na concepção e relação entre SME-SP, as DREs e as UEs.   
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Figura 27 – Gestão 2005-2008 

 

 

 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora  

 

Na gestão 2005-2008, o quadro  acima demonstra que SME-SP foi locus 

privilegiado de políticas públicas e reformas curriculares. A relação da Diretoria de 

Orientação Técnica e Pedagógica (DOTP)  da SME-SP no que tange à formação era 

de mão única. A DRE dirigia-se à SME-SP para receber orientações, porém, em 

diferentes momentos, uma para DOTP da DRE e outra para o Supervisor Escolar. A 

concepção de Supervisor Escolar retornou ao acompanhamento das avaliações e 

indicadores nas UEs. A democracia tornou-se meramente representativa, com forte 

relação hierárquica, inclusive de formação. A gestão, por sua vez, centralizou os 

recursos financeiros e desconcentrou as funções.  

 

No quadro, a seguir, se estabelece o fio condutor na concepção e relação da 

SME-SP, as DREs e as UEs.  
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Figura: 28 – Gestão 2001-2004 

 

 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora 

 

A DOTP de SME-SP, em relação à formação, era de mão dupla. A DRE 

trazia para DOTP/SME-SP as demandas vindas das UEs, por meio da Ação 

Supervisora, também de mão dupla, na atuação dos Grupos de Acompanhamento da 

Ação Educativa (GAAEs) e dos Polos. Assim, a partir das práticas refletidas e das 

teorias educacionais, chegava-se a uma Ação Transformadora: o Currículo Vivido.   

 

3.3.3 Um olhar sobre a Política Pública e Reformas Curriculares 
 

 

A implementação da Política Pública e Reformas Curriculares, na gestão 

2005-2008, registra dois momentos: 2005 e 2006 a 2008. Como mostra a seguir a 

figura enfatizando o trio gestor, formado pelo Coordenador Pedagógico, o Diretor de 

Escola e o Supervisor Escolar e o Programa “São Paulo é uma escola”. De 2006 a 

2008 destaca-se o Coordenador Pedagógico, Professor por área e Material Pedagógico. 
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Figura: 29 – Política Pública e Reformas Curriculares: 2005-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora  

 

Em março de 2006, Gilberto Kassab assume o cargo de prefeito, Alexandre 

Alves Schneider de secretário de SME-SP e, completam o mandato da gestão até 

2008. Extingue-se  o Trio Gestor e o Coordenador Pedagógico passa a ser  responsável 

pela formação, com o agrupamento dos professores por área, porém, as orientações 

são realizadas nos moldes anteriormente citados. Reorganiza-se completamente o 

Programa São Paulo é uma Escola. 

Em 2007, pela PM 4507 de 31 de agosto de 2007,  implantou-se o Programa 

Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagem e orientações didáticas. As 

orientações curriculares foram elaboradas, durante o ano de 2007, com base nas 

experiências dos professores da rede, na formação continuada com produção de 

vídeos de apoio para formação, elaborados em parceria com a TV cultura. As escolas 

trabalharam, a partir de 2008, com as orientações curriculares, que foram denominadas 

expectativas de aprendizagem.  Os documentos foram entregues a todos os docentes.  

Por exemplo, o levantamento „expectativas de aprendizagem‟, segundo 

Almeida (2009, p. 63) “guarda princípios de consulta aos professores de todas as 

Diretorias, assim com a articulação deste trabalho com assessores de universidades e 

depois a discussão com os professores nas escolas, para validá-los.” Constata-se a 

partir daí que a prática consolidada gera mudanças.  
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A prioridade, na gestão de Paulo Freire, era a valorização da prática 

existente na rede, como origem de construção do currículo e do conhecimento 

libertador dos professores e dos alunos. Chamava esse processo de criar o „inédito 

viável‟. Segundo Almeida (2009), o currículo é uma elaboração permanente entre 

educadores e comunidade. A prática fala mais alto e que não se muda a cara da escola 

por atos de vontade do secretário, dizia Paulo Freire. Por isso, o material pedagógico 

entregue pela Coordenadora Pedagógica à sala de aula ganha sentido muito diferente 

daquele pacote encomendado às editoras. 

 
Figura: 30 – Política Pública e Reforma Curricular: 2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora  

 

A gestão 2001-2004 se pautava por grandes políticas, tanto na prática da 

gestão como na prática da sala de aula. A reorientação curricular era uma constante, pois 

estava voltada para os sujeitos da ação educativa, concretizada na realidade local e, ao 

mesmo tempo, interligada com outros órgãos e secretarias, transformando a cidade de 

São Paulo numa Cidade Educadora. 

A Escola era locus privilegiado de políticas públicas e reformas curriculares. O 

primeiro momento representou 2001-2002 com a organização dos Polos e GAAEs. O 

segundo momento representou a criação das 31 CEs nas subprefeituras, porém 

pernanecendo os GAAEs e os Polos. A gestão era democrática participativa, coletiva e 

local, inclusive na descentralização dos recursos.  
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A autora dessa tese viveu intensamente como profissional da educação, 

entre outras, as gestões 2001-2004 e 2005-2008: dois momentos tão próximos em 

relação ao tempo e tão distintos revelam concepções de políticas públicas curriculares 

bem diversas, acontecidas no município de São Paulo.  

Na „expedição educativa„ realizada,  foi possível sentir o pulsar do coração de 

uma cidade contraditória, como contraditórias são também suas políticas educacionais. 

Os documentos tiveram sua fundamentação mais aprofundada, no primeiro ano da 

gestão 2005-2008, por meio da política administrativa e pedagógica retratada nos 

decretos, portarias, comunicados publicados tanto por SME-SP como pela PMSP. 

Dentre os projetos e progamas, destacou-se o Programa São Paulo é uma escola, 

mas foram citados, com menor intensidade, outros projetos e programas, ao longo do 

período, e publicados tanto pela SME-SP como pela PMSP. 

Finalmente, após o percurso pela rede municipal de São Paulo, constata-se 

que, mesmo tendo as melhores das intenções na implementação e publicação dos 

projetos e programas para alcançar uma educação de qualidade, nem sempre se 

consegue o êxito pretendido, pois a realidade por si é contraditória. 

Com essa pesquisa se objetiva a avaliar a gestão 2005-2008, a partir da 

percepção das professoras e dos professores, registrando suas apreciações para 

elaborar um discurso que traduza uma avaliação coletiva de sujeitos que vivenciaram 

cada etapa desse período.Quem vive diariamente no cotidiano escolar colhe 

impressões e  tem avaliações das políticas curriculares programadas para a escola. 

As avaliações  pessoais adquirem maior clareza, quando  as pessoas, postas em 

diálogo franco e aberto, podem exprimir livremente suas análises e avaliações.  

É possível reunir as consonâncias e elaborar um discurso coletivo desses 

sujeitos efetivos da vida da escola e sintetizar suas análises. Esses sujeitos 

invisíveis aos olhos das políticas curriculares têm ideias e análises sobre temas que 

sabem e podem explicitar, quando se lhes dá oportunidade de dizer.  

O capítulo seguinte explicita os caminhos metodológicos para ouvir esses 

sujeitos, postos em um grupo de discussão aberta sobre temas específicos, para 

extrair dessa discussão a avaliação de políticas curriculares, que lhe foram prescritas 

e das quais foram os sujeitos, como participantes e, ao mesmo tempo, autores dos 

acontecimentos. 
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4 PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS E DOS PROFESSORES: 

SUJEITO COLETIVO EDUCATIVO EM DEBATE 

 

 
Os sintomas do distanciamento entre os que fazem educação acontecer no  

cotidiano e os que a planejam. O desafio que se coloca aos educadores  
é participar das decisões e ter controle sobre elas. 

Mello, 1983.  

 
 
 

O Debate em Grupo, Group Discussion, envolvendo a memória e a percepção 

dos participantes do processo da gestão municipal, nos períodos de 2005 a 2008 e de 

2001 a 2004, abordou a temática em três blocos: políticas públicas educacionais e 

curriculares; currículo escolar e prática docente; educação como direito e profissionais 

da Educação Básica. 

Ao rememorar a concepção da política pública educacional e curricular, o 

profissional do quadro do magistério faz uso da palavra, do lugar e da etapa que 

ocupa na Educação Básica. O docente tece sua vivência, experiência e opinião, a 

partir de sua percepção como sujeito coletivo educativo, professoras e professores, a 

partir da realidade da periferia.  

Para identificar as falas com os respectivos participantes do debate e 

facilitar a leitura, os nomes dos docentes que participaram do debate foram 

substituídos por uma legenda1 

 

4.1 Bloco A - Políticas Educacionais e Curriculares 

                                                 
1
   

Docentes Legenda 

Prof. A. M. S. F. (A) 

Prof. A. F. L. (B) 

Profª  M. G. O. G. (C) 

Profª M. J. C. S. (D) 

Profª M. P. C. (E) 

Profª R. L. F. S. (F) 

Profª V. G. R. (G) 
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O debate da análise e avaliação iniciou-se com o Bloco A, abarcando de 

modo incisivo dois momentos.  

No primeiro, destacou-se a descontinuidade, a descentralização e as 

mudanças, como se observa na percepção e no discurso dos participantes 2.  

(C), na sua colocação, trouxe o Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJA) como exemplo de descontinuidade, dizendo “que os CIEJAs existem, 

foram mantidos”, entretanto “a essência foi tirada, a alma foi roubada, mas isso é uma 

questão política. Quando você tira a escola do centro do núcleo, você hierarquiza.” 

Afirmou ainda que “essa escolha visa um mecanismo de poder, mas é ideológico e é 

intencional. As periferias não são atendidas”.  

Já o (A) sentia “essa descontinuidade em outro momento pela extinção do 

Ensino Médio. Também me parece que a descontinuidade é por não saber 

exatamente como ter uma política consistente”. Comentou ainda que “na verdade 

nós não sabemos o que vai acontecer, não há uma continuidade realmente.”  

(B) continua mostrando a descontinuidade, a partir da descentralização, 

afirmando: “Quando se fala da questão da descentralização, a gente percebe 

nitidamente a mudança. Nós tivemos no período de 2001-2004 uma descentralização, 

inclusive das Diretorias de Ensino; antes tinha 31 e mudou-se a gestão,” e mostra 

essa realidade, inclusive a partir da inversão dos números, apontando para a 

centralização da gestão “o 3 vinha na frente, depois o 1, mudou-se o 1 e veio o 3, se 

extinguiu, de 31 deixou-se 13 diretorias, e  manteve as 31 subprefeituras, mas se 

extinguiu. Que em cada uma dessas subprefeituras tivesse uma Diretoria de Ensino, 

eu acho que prejudicou.”  

(D) apresenta o Centro Educacional Unificado (CEU) como exemplo, 

dizendo que esse recurso de grande alcance na educação, no sentido de envolver a 

escola e comunidade, o entorno, terminou, pois a nova gestão desconsiderou esse 

equipamento, transformando-o apenas numa escola, sem o envolvimento local. “A 

política que integrava os CEUs dentro da comunidade, isso acabou. O CEU hoje 

ele não utiliza minimamente o recurso que ele tem para envolver a comunidade e a 

comunidade-escola”. 

                                                 
2
 As falas dos participantes foram ajustadas à língua escrita, respeitando-se o seu conteúdo. 



 84 

(E) referindo-se à gestão 2005-2008, comparou-a a outras gestões, 

incluindo a de 2001-2004, que “foi um contra ponto, desse período para o outro, eles 

mudam a cada gestão, mudou o partido, eles mudam até os nomes,” pois, hoje antes do 

debate, comentávamos “então é Núcleo de Ação Educativa (NAE), depois é  Diretoria 

Regional de Ensino (DRE), depois volta para Delegacia Regional de Ensino Municipal 

(DREM), depois volta para DRE, depois volta para NAE de novo, porque aquela 

política quer assim.”  

Continuando o debate, (F) trouxe como elemento a inexistência da política 

educacional, observando ainda para se manter aquilo que está dando certo: “Não 

existe uma política educacional, desde a Educação Infantil até lá em cima. Não sei 

que política educacional é essa que nós vamos manter independente do que entra e do 

que sai. Está tudo certo, tem que ser assim, só vai mudar o que deu errado”. 

(G) da Centro de Educação Infantil (CEI): “eram da Secretaria do Bem-estar 

Social e nunca foram consideradas da educação“ e acrescentou que lutaram para 

conseguir passar para educação, “porque a gente na verdade fazia tudo para as 

crianças, mas nós não tínhamos a parte teórica do magistério. E foi nessa luta que a 

gente conseguiu, na gestão de 2001 a 2004, que mudou as creches para gestão da 

educação.”  

Ainda dentro do Bloco A, num segundo momento, os participantes 

teceram suas opiniões sobre os projetos propostos pelo governo, debatendo a 

necessidade da interligação com a cultura, a educação, a saúde e outros setores. 

Apontaram também a transitoriedade desses projetos e o abandono de projetos 

consistentes na passagem de uma gestão para outra, ressaltando a escola da 

periferia e indígena.  

A (D) traz novamente o CEU como um equipamento, pensando para os 

bolsões de miséria existentes nas periferias, com a finalidade de trazer a periferia 

para o centro, oferecendo um lugar de referência para estas comunidades. 

Entretanto, “de repente pode ser esse suporte e aí, continua aquele modelinho de 

sala de aula que não aproveita desse espaço, desse recurso que é interessante, o 

teatro, a quadra, o salão de dança”. Exemplificou que “você tem ali um aparato 

imenso, porque a educação precisa de tudo isso, ela precisa estar interligada com a 

cultura, com a saúde, com uma série de outros suportes”.  

(C) acrescentou que nas novas DREs, DRE-IP e DRE-SM, “só aqui você 

tem seis CEUs, porque mostra que são bolsões de exclusão imensos e a população 
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que mora, em volta, reside ali, a maioria não domina nem escrita e a leitura, porque 

vive do subemprego.” Identificando que essa região de periferia traz consigo o 

problema da infraestrutura, os bolsões de miséria, locais escolhidos para a construção 

dos CEUs.  

(F) concordando com os argumentos apresentado pelas duas professoras, 

acrescentou a existência de programas e projetos da gestão 2005-2008, ressaltando: 

“Até aconteceram alguns projetos, mas que realmente foram coisas desvinculadas, 

alguém teve a idéia, vamos tentar juntar e a coisa não funcionou, realmente foi difícil”.  

Nesse instante. (C) destacou que muitos projetos foram abandonados pela 

atual gestão, que tinham sido iniciados na gestão 2001-2004: “citaria mais dois: 

projetos Mão na Massa e os cursos bilíngues. São Paulo é tida como a cidade dos 

mil povos e aí a questão do alemão, do francês, do italiano e essa idéia de levar o 

bilinguismo para a escola de periferia”. Exemplificou que, na escola onde trabalha, 

“se transformou atualmente num núcleo de alemão, francês, italiano, libras e espanhol. 

Mas, a iniciativa é nossa, do diretor, ali em São Mateus. Isso foi agora, até 2004”.  

(D) retomou o tema da cultura, principalmente, oportunizado na gestão 2001-

2004, e desconsiderado na gestão 2005-2008, que privilegiou algumas escolas através 

de sorteio “o acesso que, durante esse período, as crianças e os alunos tiveram, em 

todas as instâncias, à cultura. Hoje, tem um sorteio para uma escola, a prefeitura não 

abre espaço para esses equipamentos culturais da cidade”. Ressaltou ainda a 

necessidade de um trabalho intersecretarial que, “se as políticas de educação e cultura 

caminhassem juntas, inclusive com saúde, com transportes, porque, na gestão 

anterior, nos finais de semana, eu juntava as famílias e as crianças e a gente, num 

ônibus do coletivo, certamente os resultados contribuiriam para uma cidade educadora, 

pois a administração dos recursos localizados na CE junto à Subprefeitura local era 

gerida de acordo com suas necessidades”. 

(F) continuou, relacionando ao projeto da cultura o projeto da saúde “Em 

relação ao que a colega falou com a cultura, com a saúde, realmente as coisas são 

jogadas. Por exemplo, nos últimos dois anos, duas experiências com a saúde na 

escola”. Citando “a visita de médicos, durante uma semana inteira, que as crianças 

iam passar por uma triagem médica e odontológica. Você chama o responsável e 

resolve, só foi diagnosticado qual era o problema e dito que deveria procurar um 

profissional.” Como os projetos, na gestão 2005-2008, foram desvinculados de um 

trabalho intersetorial e intersecretarial, tornando-se apenas um projeto da SME-SP, 
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mesmo sendo realizados pelas UEs não surtiu resultado satisfatório para a realidade da 

periferia. “Infelizmente, talvez a ideia tenha sido muito boa, mas a concretização foi 

uma catástrofe”.  

Ao final desse bloco ainda, (D) trouxe para a mesa do debate a educação 

indígena “Por exemplo, das escolas indígenas que na gestão passada, houve uma 

política de atendimento, hoje é um desprezo total, por essa gente.” 

 

4.1.1 Bloco A – Análise por categorias de leitura: 

 

1. Política Pública da gestão 2005-2008 

 

 Descontinuidade: aparece um consenso, tendo como argumentos a questão 

política, ideológica, intencional, uma política que se apresenta como não 

consistente. Não se sabe o que vai acontecer, a política que integrava os 

CEUs é modificada, a integração escola e comunidade acabou e as periferias 

não são atendidas, e ainda a inexistência de uma política educacional. 

  
 Descentralização: aparece um consenso, a gente percebe nitidamente a 

mudança, inclusive das Diretorias de Ensino. Antes, havia 31, com a 

extinção, se reduziram a 13 diretorias, mantendo-se as 31 subprefeituras, 

Em cada uma dessas subprefeituras, deveria haver uma Diretoria de Ensino, 

o que não ocorreu e terminou em prejuízo para a educação. Eles mudam a 

cada gestão, mudam até os nomes. O que estiver certo, tem que ser mantido, 

mudar só o que deu errado. 

 

2. Programas e Projetos da gestão 2005-2008 

 

 Transitoriedade: abandono de projetos consistentes. “Até aconteceram 

alguns projetos, mas que realmente foram coisas desvinculadas, vamos 

tentar juntar e a coisa não funcionou, realmente foi difícil”. 

 Intersetorial e Intersecretarial: desvinculados com a argumentação que 

“se as políticas de educação e cultura caminhassem juntas, inclusive com 

saúde, com transportes”, oportunizado na gestão 2001-2004 e, 

desconsiderados na gestão 2005-2008, necessidade de Interligação com a 
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cultura, a educação a saúde e outros suportes. Nas DREs IP e SM 

existem “seis CEUs, o que mostra que são bolsões de exclusão imensos”. 

 
 Administração dos recursos: centralizados, em 2001-2004, nas CE 

localizadas junto a Subprefeitura local; na gestão 2005-2008, centralizados 

na SME-SP. 

 

 

4.2 Bloco B - Currículo Escolar e Prática Docente  

 

Neste bloco, os participantes apontaram a necessidade de que a política 

educacional levasse em consideração, em suas propostas, o sujeito coletivo, o 

currículo e, no caso da SME-SP, os referenciais curriculares, sem os quais, haverá 

dificuldade da ressignificação do espaço das comunidades, escolar e local, ressaltando 

o sujeito e sua identidade ética e cultural.  

(C) ressalta o sujeito e afirma que a constituição do sujeito acontece no 

coletivo, o „sujeito coletivo educativo‟ que, de acordo com o contexto da comunidade 

escolar e local. É no „currículo vivido‟ que se estabelecem as relações e diante do 

significante e significado, em especial, para o aluno adulto no CIEJA. “Quando você 

fala da questão da constituição pelo sujeito, essa constituição do sujeito se dá no 

coletivo, e é nesse coletivo dos professores que acontecia o planejamento do 

currículo. Que currículo seria esse para esse adulto?” Ela aponta que a discussão foi 

interrompida e aí desarticulou o trabalho educacional, tanto do professor quanto dos 

alunos envolvidos “Essa discussão foi interrompida, porque aí volta-se idéia de grade 

curricular e a gente sabe o tempo escolar não é do calendário civil, o tempo de 

aprendizado é outro, ele se dá em mil lances, e aí desarticulou”.  

(F) ampliou o debate, trazendo um novo elemento, os cadernos de apoio 

entregues aos professores, inclusive da Educação Infantil, e que estes não trouxeram 

novidade, pois eles não revelavam uma política educacional nos moldes da gestão de 

2001-2004, que trazia a construção do currículo, a partir das UEs locais e de acordo 

com seu contexto, levando em consideração os conteúdos de cada etapa. “Quanto à 

realização dos cadernos, os referenciais curriculares foram muito bons, mas não 

apresentaram novidade para quem está na rede, há algum tempo. Pode até ser um 

referencial curricular, mas não necessariamente uma política educacional”.  
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(C) complementa, afirmando que “a gestão da Marta veio com uma política 

educacional, na qual a gente participava de polos; principalmente, que a gente sente 

falta é dos polos, as mães tinham participação junto com a gente, todos os professores 

da Educação Básica”.  

Já (F) reflete novamente sobre a “descontinuidade que acontece sempre, em 

todas as etapas, e a preocupação é com a quantidade, até parece que não se sabe o 

que acontece na Educação Infantil”.  

(G) da CEI interrompe e, ao se expressar sobre a quantidade, argumenta 

ainda que essa etapa da educação está abandonada e sem estrutura para a educadora. 

“A gente está muito abandonada, porque agora se colocam 25 crianças na sala, sem 

estrutura para professora”.  

(F) também da Educação infantil reforça que talvez na SME-SP se 

desconhece o que acontece nesta etapa e que a preocupação é com a quantidade a 

ser atendida pela demanda. “Parece que não existe alguém nas instâncias superiores 

que saiba o que é feito na Educação Infantil. Então, é assim, vamos pôr criança, 30 

qual é o problema? É quantidade, com, a qualidade quem se preocupa é o professor 

dentro da sala de aula.”  

Continuando a argumentação, (D) destaca que o professor, diante de 

situações de descontinuidade, como, a gestão 2005-2008, em análise, não conseguiu 

perceber a realidade e o contexto em que se encontram as UEs. E o professor frente 

ao aluno, no cotidiano escolar, tende a fazer aquilo que estava dando certo. “A gente 

acaba indo, a partir das realidades que a gente tem ali na nossa frente, daquilo que é 

mais imediato, nas nossas escolas, esse trânsito que a gente faz entre uma gestão e 

outra no nosso trabalho, nas relações e essa gente não sabe da realidade”. 

(F) complementa que a proposta feita por SME-SP não consegue dar 

continuidade àquilo que estava dando certo e que, ao mesmo tempo, não se pode 

ignorar as propostas dessa gestão “Na verdade, não é bom e o que você acaba 

fazendo, muitas vezes, dentro da escola, é dar continuidade, porque você sabe que 

está dando certo, você não pode ignorar, de cima não tem jeito”.  

Já (C), em seu discurso, tenta aprofundar ainda mais a questão, trazendo 

elementos novos para o debate, o sujeito, sua identidade ética e cultural. “Então essa 

criança, filho de uma pessoa que mora na periferia, quem é esse sujeito, qual é a sua 

identidade étnica e cultural, que é diferente de uma criança que é neta de alemão, de 

italiano, mesmo quando migrou para cá, em condições de pobreza”. E continua 
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trazendo a necessidade da ressignificação do espaço da comunidade escolar e do 

currículo. “Então, você já tem um ressignificado desse espaço que é a escola, que 

vai se dar por um currículo, que envolve mais pesquisa, mais produção, mais criação. 

E, não este que é uma grade, uma gaveta”.  Em seguida, questiona: “Por que, o que é 

um currículo nosso, do Ensino Médio, Fundamental, e talvez até do Infantil? Essas 

gavetas estanques com etiquetas aí tiram a possibilidade do trans, do inter, do multi, 

das interfaces, do ponto de vista da epistemologia do conhecimento”.  Vai além e expõe 

que os tempos destinados ao ensino-aprendizagem são cronometrados e acredita em 

novos redirecionamentos, inclusive da formação. “E, têm também os horários, esse 

horário da fábrica taylorista, do sinal. E fazer um redimensionamento envolve 

pesquisa, universidade, o professor, novamente, repensando sua formação”.  

(D) conclui o debate deste bloco, afirmando que, na gestão 2001-2004, a 

formação dos professores feita em todas as áreas do conhecimento apontou um 

novo rumo para que o professor utilizasse novos recursos além daqueles de que ele 

dispunha, pois o professor escreve na lousa e o aluno apenas faz uma cópia, sem 

interagir com o conhecimento. “Eu acredito que, por exemplo, você estava falando dos 

cadernos”. Salientou que esse acontecimento foi um acontecimento inédito e que 

isso alimenta a esperança do educador. “Eu achei inédito, para essa prefeiturinha 

que a gente tem favorecer uma formação em leitura em todas as áreas do conhecimento. 

É um passo que alimenta minha esperança”. 

 

4.2.1 Bloco B – Análise por categorias de leitura 

 

 Currículo: descontinuidade, pois a gestão 2005-2008, em análise, não 

conseguiu perceber a realidade e o contexto em que se encontram as UEs; 

desarticulou, visto que “a discussão foi interrompida, volta-se a idéia de grade 

curricular”; a política educacional nos moldes da gestão de 2001-2004 trazia a 

construção do currículo, a partir das UEs locais, “a descontinuidade em todas as 

etapas e no referencial curricular; não necessariamente uma política educacional; 

extinção dos polos; necessidade de fazer redimensionamento, envolvendo 

pesquisa, universidade, o professor novamente”. 

 
 Docência na prática: “a gestão 2005-2008 trouxe o referencial curricular e os 

cadernos de apoio, mas não necessariamente uma política educacional”; o 
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sujeito, sua identidade ética e cultural, pois “essa constituição pelo sujeito se 

dá no coletivo; acaba indo, a partir das realidades que a gente tem ali; dar 

continuidade, porque você sabe que está dando certo, o que você não pode 

ignorar, de cima não tem jeito”.  

 

4.3 Bloco C - Educação como direito e profissionais da Educação Básica 

 

Este terceiro bloco do debate aconteceu também em dois momentos. No 

primeiro iniciou-se com a questão da educação como direito humano, direito público 

subjetivo, inclusão, reparação e qualidade, trazendo como contraponto os desprovidos 

de direitos, excluídos, preconceito, discriminação, políticas catastróficas, bolsões de 

miséria e periferia.  

(C) inicia, falando sobre “a educação de adulto pela UNESCO como um 

direito público subjetivo e as idades de aprender, ao longo da vida”. Estabelece ainda a 

diferença entre direito humano e a educação tratada como serviço. “Então, esse 

pragmatismo, isso que eles chamam de serviço, que, na verdade, é um direito 

humano, mas é tratado pelo ideário neoliberal como serviço, e daí aquela questão 

de ser vendida, comprada, como mercadoria”. 

(E) encara também como falta de respeito, apontando para utilização 

indiscriminada de nomenclaturas, como se mudando as nomenclaturas, estivessem 

propondo um novo modo de fazer educação. “Acho que é uma falta de respeito, até 

com os profissionais, porque a gente mesmo logo que muda, você acaba se 

colocando, é DREM, não, agora não é DRE, é NAE”. Essa falta de respeito estende-

se para toda comunidade escolar e local, pois inclui adaptação, sem mudança 

significativa, como se a educação pertencesse somente à gestão em análise. “É uma 

falta de respeito com a comunidade até se adaptar e, que eles fazem isso de uma 

gestão pra outra, como se fosse a educação propriedade deles, não é?” Por fim, 

considerou ainda que esse jeito de entender a educação é apenas do partido, 

dispensando a participação da sociedade, inclusive no desrespeito ao aluno, 

independentemente da sua idade ou etapa da educação. “Não somos nós que 

fazemos educação, é o partido e o que eles fazem. Então, eu acho isso uma falta de 

respeito com os alunos também”. 
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Novamente, (C) aponta outro elemento importante na análise sobre a 

questão histórica dos desprovidos de direitos. “Ainda tem a questão histórica, hoje é 

chamada de excluídos, esses excluídos são grupos que foram desprovidos de 

direitos. Então, essa ideia da inclusão é uma ideia de reparação”. Alerta que as 

novas políticas ditas inclusivas querem resgatar o direito de todo ser humano, como 

reparação, em especial, com as periferias, criadas na sociedade urbana. “Hoje, as 

políticas públicas inclusivas vêm resgatar essa reparação com esses grupos, que, 

no caso de São Paulo, são os guetos, as periferias”.  

(D) destaca a existência dos bolsões de miséria, do preconceito e da 

discriminação adentrando no sistema escolar público, bem como na escola. Isso que 

a gente tem esses bolsões, o preconceito, a discriminação. “O professor que saiu de 

lá, da mesma camada do menino, o mesmo que discrimina o menino, ele não consegue 

fazer a leitura de si mesmo como parte importante da ascensão daquela pessoa, 

naquele lugar. Então, isso é que essa política maléfica faz”. 

(C) fala de sua trajetória escolar, da região, onde atua como professora, 

da periferia e seus habitantes. “Eu não vejo muita diferença nas periferias, acho triste 

isso, eu trabalho naquela região de Sapopemba 23 anos, tenho essa trajetória 

acadêmica da USP, estou lá no CIEJA, ali do habitante, do morador ter acesso a 

algo”. Acrescenta ainda que existe uma política da cidade que chama de catastrófica, 

por ser vergonha a diferença de tratamento para com os habitantes da periferia. “Em 

termos de política da cidade, é catastrófico, é vergonhoso”. Ela exemplifica com um 

acontecimento recente, a marcha da maconha. “Por exemplo, tem uma quantidade 

gigantesca por conta da marcha da maconha, um aparato desnecessário, porque 

eram pouquíssimas pessoas e aquela periferia da área, da Avenida Sapopemba, as 

periferias ficam catastroficamente abandonadas”. 

(D) traz mais um argumento de análise que é a busca de um grupo de 

apoio profissional. “Acompanho um grupo, há 25 anos, que se chama CESEP, e a 

gente discute, discute a conjuntura, todo ano”. Exemplifica que vários professores 

pertencentes ao grupo acima citado discutem, toda conjuntura, inclusive a ruptura 

com políticas públicas. “Por exemplo, essa mudança de governo e toda essa ruptura 

com políticas públicas que poderiam levar São Paulo para outro patamar, isso também 

é alimento para discussões” Esse grupo aproveita as próprias férias para busca de novos 

horizontes não proporcionados nas horas de trabalho, nas próprias UEs. “Porque ali há 

professores envolvidos, que deixam alguns dias de suas férias para estar nesse grupo”. 
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Nesse momento, participa do debate a professora da CEI, (G), dizendo que 

perdemos o direito adquirido por motivos de mudança da gestão, pois, muitas vezes, 

legislam apenas para o período da própria gestão. Entretanto, a vida do profissional da 

educação pública ultrapassa, em muito, os quatro anos de cada gestão.  “Nós perdemos 

o direito também às férias. Não temos o direito de aposentar, porque quando a gente 

fez o magistério, poderia aposentar com 5 anos dentro da função”. Focando esse 

aspecto, lembra que já tem mais de 30 anos de trabalho e não pode se aposentar, 

porque não tem o tempo necessário na função, pois as normas são modificadas de 

uma gestão para outra e conclui que, como docente, tem sentimentos e, que, ao 

regredir no tempo, qualquer profissional da educação sente-se frustrado. “Na 

verdade, estamos na função há mais de 30 anos, dentro de sala de aula, e não tem o 

direito. A gente tem sentimentos, lutas e batalhas que enfrentamos para, agora, ficar 

voltando para trás; é uma coisa que está frustrando muito os professores”. 

 (A) traz para o debate um assunto polêmico que é a qualidade da educação. 

“Eles combateram a evasão e repetência com essas mudanças, mas não resolveu a 

qualidade”. Acrescenta que as tentativas para melhorar a qualidade estiveram atreladas 

apenas a materiais dados aos alunos da rede pública da educação básica. “E, aí houve 

algumas tentativas para melhorar a qualidade, enviaram livros de graça, uniforme, 

essas coisas”. 

(B), por sua vez, trouxe como argumento de análise os cadernos de apoio e 

apostilas fornecidos aos professores e alunos na cidade de São Paulo; os primeiros, pela 

rede municipal de ensino e os segundos, pela rede estadual de ensino e que estão sendo 

muito questionados, se é realmente isso que estas duas redes precisam para a melhoria 

da qualidade de ensino. “Caderno de apoio é da Prefeitura, e do Estado são apostilas 

feitas pela USP. Aí você faz um material hiper difícil para alguém que está lá embaixo”. 

No caso da SME-SP, foram feitos com a colaboração dos professores. “A Prefeitura 

de São Paulo fez um caderno de apoio, saiu de Matemática e de Língua Portuguesa, 

mas com a colaboração dos professores”. 

Retomando a palavra, (A), ao falar de qualidade, exemplifica com a 

argumentação de (G) quanto ao número de crianças por sala na Educação Infantil, 

especificamente no CEI. “Colocar mais de 20 de crianças para uma pessoa cuidar, isso 

não é qualidade; o comentário de (G) sobre 25 em cada sala para um professor só e 

sem estrutura nenhuma”. Esclarece ainda que o problema da qualidade precisa ser 

resolvido. “O Brasil tem que sanar esse problema rapidamente, um dos problemas que 
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eu vejo no ensino médio”. Em seu parecer, começaria resolvendo o problema da 

qualidade, a partir da indisciplina. “Eu até começaria com um problema sério, dentro da 

escola, que é a indisciplina. A indisciplina tem que ser resolvida institucionalmente, não 

dá para jogar para o professor resolver, para o diretor resolver, até porque muitos que 

justificavam essa falta de qualidade, colocavam que o professor não ensinava”. Para 

tanto, aconselha a reestruturar o currículo, o grande responsável pelo desinteresse 

das crianças, adolescentes, jovens e adultos. “Pelo menos começar por aí, de fato, 

reestruturar o currículo, isso ai sempre vai ser uma coisa contínua pra atender à 

demanda. O Brasil é um país economicamente viável e está mostrando resultados 

pífios da educação pública”. Exemplifica que, em São Pauto, tanto no interior como na 

capital, existem escolas excelentes “A gente tem ilhas de excelência, aqui, mesmo na 

prefeitura, no estado, SARESP, tem escolas excelentes no interior, por que eles são do 

interior?”. Contudo, ressalta o problema dos bolsões de miséria por falta de infraestrutura. 

“Porque existe uma diferença desses bolsões da capital em relação ao interior, pois tem 

uma comunidade menor, mais estável, tem uma estrutura diferente”.  

(B) contra-argumenta, ao se pensar a qualidade apenas com distribuição 

de material, sem considerar a estrutura do sistema educacional e deixar de trabalhar 

a cultura que existe no sistema de ensino, exemplificando a cultura dos ciclos do 

Ensino Fundamental I (quatro anos) e do Ensino Fundamental II (quatro anos), os 

chamados ciclos longos, em que ainda se mantém a mentalidade de seriação. 

“Porque se pensa em qualidade, apenas fornecendo apostilas, livros e não é só isso. 

Se pensar na qualidade da educação, tem que se pensar numa estrutura que dê conta 

e falando de São Paulo, critico sempre pela nossa cultura do ciclo longo.”  

(B) analisa que se vive quase sempre na Educação Básica uma realidade 

oficial e outra real, como é o caso do ciclo. Em si “o ciclo não é ruim, embora ele seja 

da quinta até a oitava. O professor, o diretor, o secretário não assimilaram, que tem 

ciclo de quatro anos, mas se fala quinta série, sexta série, oitava série, então, não se 

esqueceu a cultura da organização seriada.” Esse fato não é somente na prática das 

UEs, mas também no sistema de educação, pois apesar de a legislação prever o 

ciclo, a contratação dos docentes e a composição das classes acontecem por série ou 

ano, independentemente de, no caso do aluno, ele realmente completar o ciclo de 

aprendizagem. “Eu atribuo um pouco para um ciclo mal pensado, mal estruturado, 

não se investiu em quem vive na escola, quem começou e aí a gente vê 4 anos de 

quem pensou isso e foi interrompido”. Isso se verifica, porque vem um governo 
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pensa de um jeito, vem o outro e pensa completamente diferente. O eleitor tem 

responsabilidade apenas de eleger o seu representante, depois parece que é dispensado 

de participar das decisões que acontecem em nível de governo. “E, essa mudança 

existia com um prefeito, uma gestão que pensava que era bom assim, e aí investiu no 

professor, na cultura, no transporte”. 

Por sua vez, (D) analisa que a população brasileira já tem outra consciência, 

reconhecendo que, ao lado dos seus deveres, existem seus direitos como ser humano. 

“Eu acredito que a tendência é melhorar, acho que a população está se informando, 

embora eu não vejo que dar caderno, uniforme, tênis, seja um malefício.  Eu acho 

que eu, enquanto professora, eu vou orientar os pais das crianças que é um direito”.   

No segundo momento, debateu-se sobre as políticas de formação, a 

concepção de formação, formação centralizada, a formação do professor, a formação de 

vivências culturais, a questão das linguagens regionais e os bens culturais.  

(B) destacou especificamente a gestão 2005-2008, ao dizer que “hoje o que 

está representado nesse período de 2005-2008 é: forma-se um elemento do grupo e 

esse um se multiplica; eu não acredito muito nesse tipo de política”. Em seguida, 

porém, comparou-a com a gestão 2001-2004, ressaltando o trabalho coletivo na 

comunidade escolar. “Nós tivemos de 2001 a 2004 a formação do professor muito 

consistente, tínhamos a discussão entre a comunidade e a escola e da escola saíam 

as ideias do que se precisaria fazer”. Ressaltando que nesta gestão as decisões são 

tomadas em SME-SP: “é muito diferente do que está posto hoje, o que se tem hoje 

são decisões, ordens, que descem de cima, para se cumprir”.  

(C) esclareceu, a partir da análise do colega, que “Na gestão 2001 a 

2004, isso estava claro, tanto que o professor sempre vinha, era convidado, 

reafirmando essa concepção de educação permanente. Esse projeto funcionava assim 

como uma condição para o coletivo de professores”. Disse ainda que a formação 

centralizada desta gestão chama os professores para alguns momentos. “Essa 

formação centralizada (2005-2008), embora tenha esses momentos, por exemplo, nos 

que nos chama para pensar o caderno das expectativas de aprendizagem é 

interessante, mas já está pronto, não é algo novo”. Passa a ser algo como que para 

você endossar e que, de modo geral, as políticas de formação foram centralizadas e 

repassadas para as ONGs. “Você não pode muito tirar e nem colocar, você vai ali 

meio para endossar. Centralizou as políticas de formação e descentralizou para que 

as ONGs, quer dizer, há gente da Universidade, mas o que predomina na formação 
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são ONGs.” Esclareceu que esse modelo não é o das construção, dos sujeitos 

coletivos pensar. “Esse modelo tem um apoio de setores empresariais e não esse da 

construção, do educador pensar, da comunidade pensar, desses sujeitos coletivos, 

que estão na escola e de todos que estão ali, compartilhando conjuntamente aquela 

escola que é local”. 

.(D) analisa, em seguida, a política de formação dos professores do período 

2001-2004. “Eu estava na sala de leitura, acompanhei outros processos também e 

dentro dessa política de formação dos professores. A sala de leitura era um espaço 

muito à deriva. Marta inovou as políticas para as salas de leitura e depois transformou 

isso para a formação”. Nesse período houve muita formação, incluindo vivências 

culturais, linguagens regionais e a questão da arte. “Vivências culturais que aproximam 

muito o professor para essa realidade nossa, brasileira, intercultural. A questão das 

linguagens regionais, desse olhar para a questão da arte, cinema, artes plásticas, 

visuais, e uma série de outras linguagens”. Para mim foi um momento único. “Então 

foi um momento único, desde que estou na rede, em que o professor pôde participar de 

uma formação tão intensa, tão viva”. 

(C) refere-se ao tema levantado, afirmando que “você tocou nos bens 

culturais, não só da arte como fruição, mas a arte como intencionalidade, a questão 

das linguagens, a questão do cinema, do teatro, porque a escola era muito centrada 

na tradição da escrita, da cultura letrada”. 

Ao que (D) completou em relação à formação da gestão 2005-2008, 

ressaltando que “a gestão 2005-2008 vetou na formação do professor o que, na gestão 

passada, era uma profusão de oportunidades, em que você tinha uma convocação, tinha 

a liberação do seu ponto para a formação”. Nesta gestão, se você for, acontece fora 

do horário do seu trabalho “Hoje não, você está engessadinho no seu lugar, se ele 

quiser só de noite, mas como ele trabalha, então ele não vai, ele acumula, ele não 

vai”. E finalmente aponta que o maior prejuízo é da criança. “Mas, hoje, no formato 

que está praticamente corta toda e qualquer possibilidade do professor participar de 

uma formação e a criança é penalizada por isso”.  

(E) da Educação Infantil concordou com a colega, dizendo: “Eu estou 

observando, aqui, os professores de Ensino Médio, de Educação de Jovens e 

Adultos, Ensino Fundamental, acho que nós temos todos o mesmo problema, é 

geral”. E lembrou que, no início da gestão 2005-2008, houve muita crítica sobre o 

professor multiplicador e, para atender às solicitações, abriu-se a possibilidade para 
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todos os docentes, desde que assumissem a falta no trabalho. “Enquanto, antes, 

nós tínhamos o professor multiplicador que foi muito criticado, eles abriram, só que é 

assim, você tem que assumir sua falta, para poder participar dos cursos”.  

Encerrando esse bloco, (F) salientou que a Educação Infantil passou a 

integrar, na prática, o sistema de ensino municipal da cidade de São Paulo, na gestão 

2001-2004. “A Educação Infantil, na verdade, ela está em foco de uns anos pra cá, 

certo? No começo desse ano mesmo, saiu uma nota em que o Ministério Público 

exigia que fossem encontradas 60 mil vagas para crianças, dentro da Grande São 

Paulo, é muita vaga”. Parece que ainda não existe um olhar pedagógico para esta 

etapa da Educação Básica. “Então, você vê que o olhar não é um olhar pedagógico 

para Educação Infantil; é um olhar de que a criança precisa ficar em algum lugar”.  

(G) concordou, dizendo: “Na verdade no berçário já estamos construindo 

cidadãos. As mães não viam a creche como uma coisa educacional, para elas, é só 

tomar conta das crianças: na verdade, é cuidar e educar”. 

 

4.3.1 Bloco C – Análise por categorias de leitura: 

 

1.  Educação como direito humano 

 

 Políticas catastróficas: questão histórica dos desprovidos de direitos, 

excluídos, preconceito, discriminação dentro do sistema escolar público; 

existe estrutura diferente entre os bolsões da capital e o interior. 

 
 Qualidade da educação: direito público subjetivo, inclusão, reparação, 

reestruturar o currículo, o grande responsável pelo desinteresse das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos; pretendem melhorar a qualidade apenas 

com distribuição de material, sem considerar a estrutura do sistema 

educacional e deixar de trabalhar a cultura que existe no sistema; a cultura 

dos ciclos ainda não apropriada pela comunidade escolar. 

 
 Direito dos Profissionais da educação: as normas são modificadas de 

uma gestão para outra, o docente tem sentimentos e a regressão no 

tempo frustra qualquer profissional; perdas, por motivos de mudança da 

gestão, de direitos adquiridos; falta de respeito com a comunidade, até se 
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adaptar à nova administração e mudanças de denominações de órgãos do 

sistema; não somos nós que fazemos educação, é o partido. 

 

2. Políticas de formação 

 

 Formação centralizada: concepção de formação, no período de 2005-

2008, é: forma-se um elemento do grupo e esse um se multiplica; de 

2001 a 2004, a formação do professor muito consistente, havia a 

discussão entre a comunidade e a escola e da escola saíam as ideias 

do que se precisaria fazer; esse projeto funcionava como uma 

condição para o coletivo de professores; é muito diferente da gestão 

2005-2008, o que se tem hoje são decisões para se cumprir; de modo 

geral, as políticas de formação foram centralizadas e descentralizadas 

para as ONGs; esse modelo não é o da construção, do educador pensar, 

da comunidade pensar, desses sujeitos coletivos, que estão na escola e 

de todos, que estão ali compartilhando; você está engessadinho no seu 

lugar. 

 
 Formação de vivências culturais: a questão das linguagens regionais e 

os bens culturais, da arte como intencionalidade; a questão das 

linguagens, do cinema, do teatro, porque a escola era muito centrada 

na tradição da escrita, da cultura letrada. 

 

4.4 Um olhar para a gestão 2005-2008 

 

O utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo; é a dialetização  
dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura  

desumanizante e anunciar a estrutura humanizante.  
 

Freire, 1979. 

 

4.4.1 Problemas na gestão 2005-2008 

 

Finalmente, para a análise das Políticas Públicas Curriculares da rede 

municipal de São Paulo, na gestão 2005-2008, reconsideraram-se alguns problemas 

evidenciados pelos participantes, em cada um dos três blocos, separadamente. 
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Reuniram-se esses problemas apontados num mesmo patamar das políticas 

públicas curriculares, destacando, segundo o ponto de vista de cada participante: 

mudança, descontinuidade, adaptação, desconstrução, retrocesso, formação, qualidade, 

mecanismos de avaliação, política partidária que vêm afetando a Educação Básica, 

na cidade de São Paulo. 

 
(E) “Se até a nomenclatura eles mudam, esse é o mínimo que eles fazem, 

todo o resto eles mudam também”. 

 
(F) “Infelizmente, o que não é bom está suplantando o que é bom e a gente 

vê isso na educação, tanto que há toda essa descontinuidade”.  

 
(E) “Toda a mudança requer uma adaptação. Então, se a cada quatro 

anos, muda-se, nós estamos constantemente nos adaptando. A gente se adapta a 

tudo novamente, quando estamos começando a nos adaptar, muda novamente”.  

 
(D) “Essa adaptação, eu vejo como um grande perigo. Acho que isso 

acontece, porque nós deixamos acontecer. Porque a gente que é professora tem 

formação, teria condições de enfrentar uma briga por melhoria, pela manutenção do 

que é bom”.  

 
(C) “Essa cidadania atual está se dando muito pelo consumo; você tem a 

questão da classe C, dos emergentes todos, sem ter essa formação no campo ou da 

política ou dos valores, e aí vira um caos”. 

 
(D) “A universidade, hoje, não forma o indivíduo, com todos esses valores 

que são necessários, não atende inclusive à questão da gestão do próprio trabalho”. 

 
(A) “É lógico que nós não somos contra as mudanças, mas tem que se 

resolver esse problema da qualidade. Essa massa que está sem qualidade, que está 

dentro, não gera riqueza e com todos esses mecanismos de avaliação, os resultados 

são catastróficos.”  

 
(B) “E essa avaliação do que é bom e do que é ruim não pode ser pelo 

prefeito, mas ser algo avaliado por alguém ou grupos que saibam definir o que é 

bom para quem. E a educação vive disso e a gente perde a cada dia”.  
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(A) “Essa reforma não deu certo e vamos ter que pedir outra reforma, 

agora, sim, uma contrarreforma e resolver esses problemas da evasão, da repetência, 

mas pela qualidade do ensino”. 

 
(B) “Não vincular a política partidária, não importa de que partido seja o 

gestor, o prefeito, o governador, o presidente. A educação tinha que ter o seu lugar 

próprio e a questão é: está dando certo ou não? Está dando certo para quem?”.  

 

4.4.2 Possibilidades de soluções 

 

Para a análise das Políticas Públicas Curriculares da rede municipal de São 

Paulo, na gestão 2005-2008, os participantes questionaram se a solução está no modelo 

de escola, como centro de irradiação. As colocações foram diversas, mas todas 

convergiram no sentido de que é necessário, para tanto, um leque de possibilidades. 

 
(A) “A solução total não se consegue com único aspecto, que abrange 

vários outros, mas eu acho que tem que começar por aí (a escola como centro). E a 

partir daí, vão surgindo outros, para corrigir algo que não dê certo.”  

 
(D) “É que eram ações muito voltadas para esse público, era necessário 

suprir uma ausência de tudo, instaurar uma nova condição de aprender. Educar o 

olhar para descobrir quem é a criança, como são diferentes essas fases, é até 

humanizante”.  

 
(C) “Algumas culturas de matriz nativa, aqui do continente, que têm essa 

questão de serem orais, e o próprio fazer cultura não se dá pela escrita. E, como a 

escola está centrada basicamente na escrita, então você vai ter um choque cultural”. 

 
(D) “O trabalho feito em rede, trabalhar em rede, vai ser muito mais difícil de 

alguém desestabilizar essa política; que vem outro aí e muda aí, não, ele não vai 

poder mudar isso tão fácil”.  

 
(C) “De repente, pode vir uma proposta até pior, de atender a uma 

necessidade de demanda imediata, você enveredar novamente por modismo, sem 

coisa balizada. A experiência internacional já mostrou. O caso de São Paulo que 

aboliu o Método Fônico”. 
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(A) “O Plano Nacional também tem que ser flexível, fazer a avaliação, se deu 

certo, continua. O problema que nós discutimos, aqui, que não tem dado certo, pois 

os resultados têm sido bem pífios”. 

 

4.4.3 Utopia: um desafio, um esperançar 

 

 Para o fechamento do debate, a exemplo de Paulo Freire, os participantes, 

diante da análise realizada em relação às políticas públicas curriculares, manifestaram o 

seu otimismo, a sua crença e a sua esperança. O desafio proposto é recuperar sua 

condição de sujeito e, democraticamente, construir um sistema educacional capaz 

de recriar uma sociedade mais humanizada.  

 
(A) “Eu sou otimista, acho que é um futuro que está sendo desperdiçado 

com essa educação do jeito que está a escola com indisciplina, com políticas que visam 

só marcar o nome da pessoa que está lá”. 

 
(B) “Eu sou otimista, acho que vai melhorar, porque já piorou o que tinha 

que piorar. É lógico que os administradores vão ter que repensar as suas ações e 

começar a dar oportunidade ao professor para se engajar nisso e têm que começar 

agora”.  

 
(C) “Sou otimista, bastante crítica, oriunda de escola pública, e ela já tinha 

esse problema, não talvez do aprendizado, mas de infraestrutura. Estamos no fundo 

do poço. Não sei se esse fundo é mais, é um pré-sal, ou é para sair, para vir para 

superfície novamente”. 

  
(D) “Vejo com esperança que a educação pode mudar mesmo, que essa 

prefeitura possa dar passos pequenos; vou me ater a essas coisas boas, senão vou 

ficar doente, dentro dessa política neoliberal, que quer a gente sentadinha, 

acomodadinha”.  

 
(E) “Eu preciso acreditar que se não for a primeira, serão os primeiros 

profissionais que fazem as crianças; se eu já desistir, elas não vão chegar lá. Eu 

acredito, sim, que tem que mudar, nós damos o primeiro passo e vocês dão 

continuidade ao trabalho iniciado na Educação Infantil”.  
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(F) “O fato de ser professor quer dizer que você acredita, você tem 

esperança, mas acho que a mudança tem que acontecer logo e em outras esferas que 

permeiam a educação. A gente sabe o que fazer para melhorar, você precisa ter 

ferramentas de apoio do entorno”.  

 
(G) “Eu tenho esperança, que, juntos, não sozinhos, todos nós reunidos, 

todos da educação, todos têm que participar. Só assim vai haver uma mudança para 

que, mais adiante, essas crianças tenham uma formação melhor”.   

 

4.4.4 Conclusão 

 

As categorias de análise das políticas públicas curriculares na percepção 

das professoras e dos professores expressas no discurso e no debate do sujeito 

coletivo educativo, dentro dos três blocos de debate, se entrelaçaram, em cada um 

deles, e, assim, podem ser sintetizadas:  

 
 descontinuidade, descentralização e transitoriedade dos programas e 

projetos; 

 
 centralização na SME/SP da administração dos recursos e da formação 

docente;  

 

 descontinuidade a desarticulação das propostas curriculares. 

  
Quanto à qualidade da educação, apontou-se para a necessidade de 

reestruturar o currículo, contribuindo para a realização plena da comunidade escolar e 

local.  

A análise in loco do alcance da política pública e sua repercussão na 

prática docente confirmou a hipótese de que a proposta centralizou recursos 

financeiros, não deu continuidade às políticas anteriores e interrompeu uma experiência 

de trabalho intersecretarial e intersetorial.  

A política pública, posterior ao período 2001-2004, teve forte impacto na 

organização da escola e no currículo, pois desestruturou equipes de trabalho 

docente e alterou a composição de forças na escola. A pesquisa revelou que, sem 

participação efetiva da educadora e do educador, as propostas são desmobilizadoras 

e têm poucas possibilidades de melhorar a qualidade da educação.  
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CONCLUSÕES 

 

A Educação e a Escola são lugares, nos quais podemos dizer e exercer mais 
fortemente o nosso não. Não à miséria; não à injustiça; não à 

contradição humano x humano.  
 

CORTELLA, 2008.  

 

Como pesquisadora participante, tanto nos serviços de orientação 

técnico-pedagógica, como docente da Diretoria Regional de Ensino Ipiranga da 

Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo, atuando em escola de ensino básico, 

localizada na subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, vivenciei no cotidiano 

escolar a proposta educacional da gestão 2005-2008. 

Decorridos três anos, convive-se na mesma subprefeitura com duas diretorias 

regionais de ensino. Esse distanciamento impossibilita o pertencimento à região 

local, pois a cidade de São Paulo tem em cada uma das subprefeituras uma cidade 

ou um mini-país. Assim, um governo local, não proporciona uma aproximação com os 

munícipes, principalmente, nas periferias. Essa gestão educacional centralizou recursos 

financeiros, interrompeu e desvinculou as escolas públicas municipais da nova divisão 

administrativa da cidade desde 2003.  

A política pública curricular da gestão 2005-2008, centralizada com 

participação representativa, valeu-se ainda da proposta “São Paulo é uma escola”, 

inicialmente, um programa de governo, mas, durante o período, passou a ser 

considerado, apenas um Projeto. O pós-escola foi uma medida importante, mas a sua 

concretude esbarrou-se na realidade vivida nas unidades escolares, tanto em 

relação aos espaços, como ao pessoal das ONGs na condução dos trabalhos, 

impossibilitados pelos turnos escolares já existentes.   

A escola pública municipal sempre esteve condicionada ao vaivém das 

políticas educacionais de cada governo e de cada gestão política. A mudança na 

organização do sistema educacional, sob o discurso de descentralização, desconcentrou 

as atividades da SME-SP para as DREs, e as UEs, para os gestores e professores 

quanto à  responsabilidade pela qualidade da educação. Todavia, estabeleceu outras 

medidas legais e administrativas que lesaram os profissionais da educação, tanto pela 

retirada de direitos adquiridos, como pela desvalorização dos profissionais da educação. 
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Esse modelo de gestão e organização escolar fortaleceu a organização 

hierarquizada e centralizada do sistema municipal de ensino da Educação Básica da 

cidade de São Paulo. E, como consequência, enfraqueceu as instâncias colegiadas, com 

participação apenas representativa das educadoras e dos educadores, em 

momentos pontuais determinados pela SME-SP. Outros exemplos aconteceram com 

os educandos, em nível dos Grêmios Estudantis, e com a comunidade escolar e 

local com o Conselho Regional dos Conselhos de Escolas (CRECE) 

O rompimento dos vínculos e do diálogo junto aos alunos, funcionários e 

comunidade escolar e local fragmentou a gestão escolar, acarretando a separação 

entre o pedagógico e o administrativo e acentuando atos burocráticos. A escola 

retornou ao modelo gerencial, usando as mesmas estratégias de controle do sistema 

municipal de educação. Pautada por uma política neoliberal, a SME-SP tornou-se 

centro de decisões, em gabinetes, com discurso neutro, trazendo como consequência 

entraves para a qualidade da educação.  

A educação na cidade, de 2003 a 2004, estava organizada, segundo a 

lógica das 31 Subprefeituras e 31 Coordenadorias de Educação. José Serra, ao 

assumir o cargo de prefeito da cidade, na gestão (2005-2008), já em fevereiro de 

2005, por um decreto, transforma as 31 CEs em 13 DREs. Assim, algumas DREs 

abarcavam até 3 Subprefeituras, com 16 distritos, a exemplo da DRE-IP. A CE-VP/SB 

foi extinta e suas escolas foram divididas entre duas DREs - IP e SM. Tal decisão 

impossibilitou a implementação de políticas de responsabilização participativa. 

A forma como foi concebida mostrou total desrespeito aos educandos, à 

cultura das escolas, às periferias e aos bolsões de miséria da cidade, implementando 

uma política pública educacional que deixava de priorizar o desenvolvimento do ser 

humano, como sujeito de sua própria história.  

Outro fato é ver recursos e esforços serem desperdiçados por reformas, que 

desconsideram a comunidade escolar e local. Da mesma forma, os docentes, sujeito 

coletivo educativo, não foram participantes das reformas curriculares. Contudo, em 

seus mais de 50 anos de existência do sistema municipal de educação em São 

Paulo, os docentes apontam para experiências já vividas nesta cidade que contou 

com luta do povo por escola entrelaçada com o governo. Assim, conseguiram, de forma 

inédita, implantar o sistema municipal ensino, sem que a municipalização fizesse parte 

da legislação. 
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As políticas curriculares da cidade de São Paulo, a exemplo de outros 

países, se valem da política neoliberal e têm grande apreço pela avaliação externa, 

como a Prova Brasil, em nível nacional, Prova São Paulo e a Prova Cidade da rede 

municipal, como ferramentas de políticas públicas. Entretanto, a educação como direito 

exige qualidade, mas essas políticas têm empobrecido e limitado a formação humana 

dos sujeitos, que têm garantido, por lei, seu direito subjetivo à educação. 

A responsabilidade da avaliação poderia acontecer em mão dupla. 

Entretanto, os avaliados fazem parte somente da comunidade escolar, mas os 

implementadores dessa política se eximem de qualquer tipo de avaliação, tanto por 

parte das escolas como da sociedade paulista. 

Uma questão que trouxe resultados satisfatórios foram os referenciais 

curriculares e os livros de apoio, material este construído pela própria SME-SP com 

a colaboração de professores, na gestão 2005-2008, diferentemente de outros 

governos que se valem de „pacotes‟ feitos e distribuídos nas escolas. Esse material 

foi considerado como referência e apoio, respeitando a autonomia do docente no 

seu fazer pedagógico.  

De outro lado, qualquer proposta de melhoria da escola que ignorar a 

cultura escolar corre o risco de ser burocrática. Essa cultura carrega consigo valores, 

tradições, modos de ser, projetos e intenções, conflitos, entre outros. A qualidade 

social da educação passa pela peneira de sua qualidade negociada. Os profissionais da 

educação não podem construir sua identidade fora do contexto, em que atuam.   

Nesse sentido, o debate dos docentes nessa pesquisa apontou ainda o 

retorno da concepção de currículo como „grade‟ de disciplinas em determinados tempos 

e espaços, retirando a possibilidade da construção coletiva do conhecimento. Essa 

concepção se fez presente na proposta curricular da SME-SP, na gestão 2005-2008, e 

não foi construída de forma democrática em sua discussão.  

Neste modelo, o currículo escolar se reduz a conhecimentos prescritos, cuja 

contribuição está muito longe da experiência existencial das pessoas envolvidas no 

processo educacional, de forma fragmentada e distante da vivência dos sujeitos da 

comunidade escolar e local, em especial, nas periferias e nos bolsões de miséria. 

Para a análise, procurou-se estabelecer um diálogo entre as experiências 

vivenciadas, no município de São Paulo, nas gestões 2005-2008 e 2001-2004. 

Durante a pesquisa foram analisados os documentos da SME-SP que tratavam da 



 

 

105 

política pública curricular proposta, relativos ao referido período, inclusive com dados 

gerenciais atuais do seu sistema de informação. 

Diante de tal realidade, foi importante se fazer uma releitura da gestão 

2001-2004, debatida pelos docentes das escolas públicas municipais localizadas na 

subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, tendo outra forma de compreensão, de 

ser e estar na relação pedagógica. Portanto, trouxe uma prática questionadora e 

problematizadora da condição humana, visando a sua transformação e libertação.  

O currículo concebido na gestão 2001-2004 é o “currículo vivido” constituído 

pelas relações e discutido com todos os envolvidos da comunidade escolar e local. 

Nesse processo, educador e educando, sujeitos críticos participantes, agem na 

defesa de uma educação de qualidade social e na busca da transformação da 

cidade. 

O papel social da educação, na gestão democrática (2001-2004), ao 

proporcionar condições de apropriação e construção do conhecimento como instrumento 

de transformação social da realidade, e, a exemplo da criação do sistema municipal 

de ensino em 1956, organizou a cidade de São Paulo em subprefeituras. Esta estrutura 

administrativa possibilitou a descentralização do poder, o trabalho intersetorial e 

intersecretarial e melhorou os serviços oferecidos ao povo paulistano. 

A ação supervisora, experienciada no período 2001-2004, propôs a 

recuperação da educação como ato político, a reconstrução das relações junto às 

UEs, na perspectiva de construir in lócus, uma ação coletiva por meio do debate e 

da participação de diferentes segmentos - educadores, educandos, pais, equipes 

gestoras. Instituía-se, assim, uma nova forma de ser e estar nos espaços educativos.  

Investiu-se na construção de relações horizontais, rompendo a estrutura hierárquica 

verticalizada. 

A dimensão do currículo escolar é central e exige capacidade de reinvenção, 

criatividade, análise permanente das relações, construídas e desconstruídas, durante o 

trabalho. O papel da escola torna-se mais significativo, já que sua atuação tem 

relação direta com as concepções de mundo, a percepção do outro e de seus 

direitos, o entendimento da dinâmica social, dos valores e do pleno desenvolvimento do 

educando como sujeito capaz de transformar a realidade.      

A gestão 2005-2008, com sua proposta de descentralização, descontinuidade 

e, ao mesmo tempo, centralizadora, autoritária, hierárquica, desconstruiu e 
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desmobilizou os protagonistas envolvidos com ensino municipal, desconsiderando a 

democracia participativa. Todavia, essa determinação de protagonista encontra-se na 

LDBN – Lei nº. 9394/ 96, artigo 13, inciso I, cabendo aos educadores “participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. 

Um sistema de educação que pensa na sua gente tem consciência de 

que os dados sobre a cidade de São Paulo demonstram áreas de concentração de 

riquezas, de pobreza e ainda de bolsões de miséria em condições desumanas de 

vida. Esse espaço urbano fragmentado constitui-se em um desafio político e 

administrativo. Uma das soluções, em curto prazo, se encontra na gestão democrática 

com expressiva participação popular. 

Para que a escola tenha um currículo que permita a todos aprenderem de 

modo significativo, é preciso que todos, que dela participam, sejam seus autores. É 

atribuição da escola, de seus profissionais e dos que nela estudam ou do seu entorno 

fazerem as mediações com a realidade, as possibilidades e as necessidades. Contudo, é 

impossível pensar-se a organização do currículo, sem a participação de quem vai 

negociá-lo no momento de sua realização. 

 Todavia, não basta a possibilidade de participar, é preciso igualdade de 

condições tanto na elaboração, como na negociação. Numa democracia participativa, 

todos que dela participam, por exemplo, as comunidades escolares e locais, precisam 

dispor de instrumentos para terem condições de análise, intervenção e proposta.  

Por fim, é necessário buscar um referencial de educação que sempre se 

pautou em unir educação e cultura, educação e saúde, educação e assistência social, 

para que os trabalhos não permaneçam estanques, mas interligados. O auge dessa 

conquista aconteceu com as subprefeituras com o trabalho intersetorial e intersecretarial, 

oportunizando as referidas secretarias usufruírem estrutura própria, porém interligadas 

num trabalho local. 

 Essa conquista é inédita e exemplo para outros países e precisa ser 

retomada, pois é impossível administrar uma subprefeitura, quando os seus munícipes 

em sentido de educação, saúde e assistência social são atendidos fora da sua 

jurisdição. A construção das políticas públicas acontece no fazer e refazer, tendo em vista 

o sujeito coletivo educativo.   
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Dentre as pesquisas realizadas, cuja temática volta-se para o aprofundamento 

teórico das políticas curriculares da SME-SP, encontra-se a retrospectiva das 

concepções político-administrativas de Zanetti (1998), que possibilita a aproximação 

do processo de constituição da secretaria e a organização das escolas, implementadas 

de 1956 a 1988. A autora enumera todos os decretos e portarias de criação e de 

extinção. Entretanto, no presente texto, aponta-se somente para o período, 

privilegiando o seu tempo histórico. Evidencia-se que o atendimento educacional no 

município iniciou em 1931, por meio do Serviço Municipal de Parques Infantis e, já 

em 1935, criou-se o Departamento de Cultura e Recreação.   

Em 1956, cria-se o Ensino Municipal em São Paulo. Três anos após, dá-

se a criação do Departamento de Ensino Primário. A partir deste começou a ser 

desenhada a estrutura organizativa da SME-SP. A reorganização de 1967 altera o 

nome para Departamento Municipal do Ensino. Segundo Funari (2008), é importante 

salientar que, em 1967, foi criado, junto à Secretaria de Educação e Cultura, o 

Departamento de Assistência Escolar (DAE).  

  Em 1971, é aprovada a Lei nº. 5 692/71 que institui as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Continua Zanetti (1998) que, em 1972, os cargos de 

primeiro e segundo escalões tornaram-se de livre provimento pelo prefeito ou 

secretário de educação, terminando, assim, com a prática de promoção entre os 

educadores da rede. Em 1975, a Secretaria de Educação e Cultura foi desmembrada, 

tornando-se duas Secretarias. Em 1978, ocorre a unificação de todos os níveis de 

ensino. Em 1979, reestruturaram-se os órgãos centrais da secretaria, ficando com a 

seguinte organização: Superintendência Municipal de Educação (SUPEME); 

Departamento de Planejamento, Orientação e Controle (DEPLAN); Departamento de 
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Assistência Escolar (DAE). Instituíram-se cinco Delegacias Regionais de Educação 

Municipal (DREMs).  

Segundo Funari (2008), em 1981, o Departamento de Assistência Escolar, 

(DAE), passa a ser denominado Departamento de Saúde Escolar (DSE). Na 

reorganização da Secretaria Municipal de Educação e Bem-Estar Social de São 

Paulo (SME-BES/SP), foi mantido o DSE.  

Em 1983, Mário Covas Júnior é o último prefeito a ser indicado ao cargo 

pelo governador do Estado. A Profª Guiomar Namo de Mello, secretária de SME-SP. 

A sua primeira iniciativa era esclarecer a questão: afinal o que é a Secretaria Municipal 

de Educação? Segundo Mello (1983), “muito professor ainda vê a SME como algo 

abstrato, distante. As siglas são pronunciadas como palavras sem significado: todo 

mundo sabe que são importantes, mas ninguém consegue definir exatamente seu 

conteúdo”. Esclarece Mello (1983): “este é um dos sintomas do distanciamento entre 

os que fazem educação acontecer no cotidiano e os que a planejavam. O desafio 

que se coloca aos educadores é participar das decisões e ter controle sobre elas”.  

Jânio da Silva Quadros é primeiro prefeito eleito, triênio 1986-1988. Assume 

a secretaria de educação o Sr. Paulo Zingg. Uma das primeiras medidas deste 

governo foi a revogação do Regimento Comum das Escolas Municipais, recém-

instituído pelo governo Covas. Passou a vigorar o Regimento de 1982. 

Em 1986, segundo Prieto (2000), as políticas de educação e de assistência 

social passaram a ser planejadas, executadas e acompanhadas por uma única 

secretaria: Secretaria Municipal de Educação e do Bem-Estar Social de São Paulo, 

SME-BES/SP. Funari (2008) lembra que, em 1987, o Decreto nº. 24 269, criou a 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), desvinculando-a da SME.  

A partir dos dados de 1931 a 1988, percebem-se três momentos: primeiro, 

Secretaria de Educação e Cultura e o Departamento de Assistência Escolar; segundo,  

Secretaria Municipal de Educação e do Bem-Estar Social de São Paulo e, por último,  

Secretaria Municipal de Educação. Todos esses movimentos estiveram ligados a 

mudanças de governo municipal. Esses três momentos mostram a necessidade do 

trabalho intersetorial, intersecretarial, criado nas subprefeituras da cidade em 2003, 

sem, contudo, descaracterizar cada secretaria.  
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Essa trajetória torna-se um rumo para a compreensão das atuais políticas 

administrativas e curriculares, implementadas na última gestão 2005-2008, pois 

revela uma cultura que acompanha o sistema de educação no Município de São 

Paulo. A síntese apresentada, a seguir, tem a  finalidade de facilitar a compreensão 

do tempo histórico e a análise das medidas de mudanças e implementação nas 

políticas públicas de gestão e curricular estabelecidas pelos governos e 

implementadas pela a secretaria municipal de São Paulo, no período de 1983 a 

2008. 

  

PMSP/SME-SP: 1983-2008 

 

1. Prefeito: Mário Covas (PMDB); Secretária SME-SP: Guiomar Namo de Mello - 

Triênio: 1983-1985 – 5 Diretorias Regionais de Ensino Municipal (DREMs): 1. Zona 

Norte; 2. Zona Sul; 3. Zona Leste; 4. Zona Sudoeste; 5. Zona Oeste.  

 

2. Prefeito: Jânio da Silva Quadros (PTB); Secretário SME-SP: Paulo Zingg - Triênio: 

1986-1988 - 10 DREMs: 1. Zona Norte; 2. Zona Sul; 3. Zona Leste; 4. Zona 

Sudeste; 5. Zona Oeste; 6. Santo Amaro; 7. Penha; 8.Vila Prudente; 9. Itaquera; 

10. São Miguel. 

 

3. Prefeita: Luiza Erundina (PT); Quadriênio: 1989-1992; Secretários SME-SP: Paulo 

Freire (1989-1991) e Mario Sérgio Cortella (1991-1992) - Mantêm-se as 10 DREMs, 

porém substitui-se a nomenclatura por Núcleos de Ação Educativa (NAEs).  

 

4. Prefeito: Paulo Salim Maluf (PSD, hoje PP); Secretário SME-SP: Secretário: Sólon 

Borges Reis, Quadriênio: 1993-1996. Os NAEs são substituídos pela nomenclatura 

Delegacias de Ensino (DEs), mantêm-se as 10 anteriores, acrescentando-se DE 

11. São Miguel e DE 12. Guaianazes. 

 

5. Prefeito: Celso Pitta (PTB depois PTN); Secretários: Quadriênio: 1997-2000. 

Secretários da Educação: Régios Fernando de Oliveira, Ayres da Cunha Marques 

Hebe Magalhães Castro de Tolosa 1997-1998, e João Gualberto de Carvalho 

Meneses (1998-2000). Permaneceram as 12 DEs e nomenclaturas. 
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6. Prefeita: Marta Suplicy (PT); Quadriênio: 2001-2004. Secretários SME-SP: Fernando 

José de Almeida (entre outros) no biênio 2001-2002. Nesse início, mudam-se as 

nomenclaturas, retornando a NAEs, mas permanece o mesmo número. 

Secretária Maria Aparecida Perez - biênio: 2003-2004. Com a criação das 31 

subprefeituras, mudam-se os NAEs para Coordenadorias de Educação (CEs) e 

os nomes passam a ser o mesmo nome das subprefeituras. 

 

7. Quadriênio: 2005-2008 Prefeito: José Serra (PSDB), Secretário SME-SP Aristodemo 

José Pinotti 2005-2006; Prefeito: Gilberto Kassab Secretário: Alexandre Alves 

Schneider, 2006-2008. Reorganização das 31 Coordenadorias de Educação, 

alterando o número delas, de 31 CEs para 13 CEs. No ano 2009, altera-se a 

nomenclatura de CEs para Diretorias Regionais de Ensino (DREs). DREs: BT 

Butantã; CL Campo Limpo; CS Capela do Socorro; FO Freguesia/Brasilândia; G 

Guaianazes; IP Ipiranga; IQ Itaquera; JT Jaçanã/ Tremembé; MP São Miguel; PE 

Penha; PJ Pirituba; SA Santo Amaro; SM São Mateus.  
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Profª do Ensino Básico na rede pública municipal de São Paulo (RPM-SP).  
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 
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Protocolo de Pesquisa nº 308/2011 
 

Faculdade de Educação  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Antonio Chizzotti 
Autor(a): Cecília Aparecida Cocco 
 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado "São Paulo é 
um escola" e professoras, professores da educação básica em group discusson, imagem, 
som, voz e dvd 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 31/10/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 308/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 31 de outubro de 2011. 
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Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP


