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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em 
distintas áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-
partidárias. Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem 
como principais objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade 
brasileira e a consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural 
de debates sobre as principais questões de ordem teórica e prática da 
atualidade. Destacam-se, aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da 
constituição e consolidação da cidadania, das instituições democráticas, e da 
análise das políticas públicas de corte social. 
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I. A EDUCAÇÃO COMO COMPETÊNCIA DAS DISTINTAS ESFERAS DE 

GOVERNO 

1. Atribuições pela Constituição: Avanços e Limites 

A Constituição de 1988, além de consagrar amplos direitos sociais, define 

dispositivos que apontam para a descentralização do poder, conferindo plena autonomia 

político-administrativa ao município, considerado como esfera autônoma entre as que 

compõem a Federação. 

A extensão dos direitos sociais se expressa através da ampliação dos deveres do 

Estado e da descentralização dos recursos para Estados e municípios em decorrência da 

reforma tributária. Na área da educação, acresce-se a aplicação obrigatória de recursos para 

a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Na educação, a ampliação dos direitos sociais se expressa principalmente em 

relação à extensão da escolaridade obrigatória, conforme o artigo 208 da Constituição: 

“Título VIII - Da Ordem Social - Capítulo III, Seção - Educação: 

• extensão do ensino fundamental obrigatório e gratuito para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria e a progressiva incorporação do ensino médio; 

• atendimento em creche e pré-escola de crianças de zero a seis anos de idade; 

• atendimento especializado aos portadores de deficiências e ao aluno de baixa renda, 

através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e 

assistência à saúde”. 

Segundo o artigo 211, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, sendo que os municípios 

atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.  

A definição de atribuições comuns e específicas das unidades federativas está 

contemplada no Título III da Constituição, sobre a Organização do Estado. A competência 

legislativa dos municípios é definida no Capítulo IV, através da elaboração da Lei Orgânica, 

sendo que  compete aos municípios (artigo 30): 
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal 

e a estadual no que couber; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que 

tem caráter essencial; VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

A reforma tributária eleva as transferências constitucionais da União para os 

Estados e Municípios e dos Estados para os Municípios. Estima-se que, a partir de 1988, 

Estados e Municípios tenham recebido novos recursos equivalentes a 0,5% e 1% do PIB, 

respectivamente. Entre as principais transferências efetuadas para os municípios, destaca-se 

o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e o Fundo de Participação dos 

Municípios. 

Transferências Estaduais: 

• cota-parte da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, 

que se elevou de 20% para 25%; 

• 50% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; 

• Imposto sobre Produtos Industrializados. 

Transferências Federais: 

• 22,5% da cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, incidente sobre o Imposto 

de Renda e sobre Produtos Industrializados; 

• 50% do Imposto sobre Propriedade Rural. 

Se a reforma tributária amplia potencialmente a capacidade de intervenção dos 

municípios nas diversas áreas sociais, a educação é particularmente beneficiada pela 

aplicação obrigatória de recursos no setor. A vinculação da receita de impostos, lei em vigor 

desde 19851, foi reeditada pelo artigo 212: 

• União: elevação da aplicação mínima de 15% para 18% da receita resultante dos impostos, 

compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 
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• Para os Estados e Municípios, aplicação obrigatória de 25% da receita resultante dos 

impostos, compreendida aquela proveniente de transferências. 

No mesmo artigo está prevista a exclusão dos itens de alimentação e saúde 

escolar das despesas aplicadas ao ensino, a serem financiados através de outras fontes de 

recursos. 

Conforme o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 50% 

dos recursos orçamentários a que se refere o artigo 212 devem ser comprometidos nos 

próximos dez anos com a prioridade de eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino 

fundamental. 

A Constituição determina ainda que o ensino público terá como fonte adicional 

de financiamento a contribuição social do salário-educação quota-federal, os recursos 

ordinários do Tesouro e os recursos de outras fontes, sendo que o salário-educação ocupa 

lugar de destaque dentre outras fontes. 

Além dos recursos tributários, existem as fontes de recursos oriundas do salário-

educação destinado ao ensino fundamental. Os recursos do salário-educação são 

arrecadados com base em alíquota de 2,5% incidente sobre a folha de salário dos 

empregados das empresas vinculadas à Previdência Social e assim distribuídos: 2/3 do total 

arrecadado pelo FNDE é creditado proporcionalmente à arrecadação dos Estados de origem; 

do valor restante (1/3), o mínimo de 25% é destinado a apoiar programas municipais. 

Uma das grandes dificuldades para que a descentralização se concretize, 

conforme os avanços obtidos na Constituição de 1988, são as ambiguidades quanto a uma 

mais precisa distribuição de competências entre o governo federal, os Estados e os 

municípios tanto no plano político-institucional como no plano da descentralização 

financeira. 

A descentralização, considerada no sentido restrito da transferência da rede 

física e de pessoal da União para os governos subnacionais, ocorreu durante a expansão da 

rede de ensino básico no país ao longo das décadas de 70 e 80 e, embora tenha efetivamente 

                                                                                                                                                                                 
1 Em 1983 foi aprovada a Emenda Constitucional 24/83, do senador Calmon, estabelecendo a vinculação de 

impostos. Em 1985, a lei 7348 regulamentou os gastos que poderiam ser considerados como manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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promovido a ampliação do acesso, não se deu de forma orgânica e igualitária entre os três 

níveis de governo (federal, estadual e municipal), acentuando as diferenças setoriais e 

regionais.  

Do crescimento total de cerca de 30% da oferta escolar no ensino fundamental 

durante o período 1973-1989,  60% ocorreram na rede estadual, 30% na rede municipal e 

12,5% na rede particular. As redes de ensino entre os Estados diferem quanto à maior ou 

menor abrangência das redes municipais e estaduais. Também existem desequilíbrios 

regionais; desde regiões onde diferentes sistemas  oferecem a mesma modalidade de ensino 

até regiões totalmente descobertas.  

A grande dificuldade é que, embora o sistema de ensino básico esteja 

descentralizado nos Estados e municípios, as ações intergovernamentais são desarticuladas 

no nível nacional, implementadas sem nenhuma estratégia em relação a critérios 

redistributivos, mecanismos de co-responsabilização e de controle social ou previsão de 

continuidade, tanto no que se refere ao financiamento quanto à gestão dos recursos 

humanos e físicos. Todas estas questões, por outro lado, aparecem correlacionadas com o 

baixo nível de eficácia, eficiência e equidade do sistema de educação básica.  

A análise dos diversos programas elaborados pelo MEC -- dezoito programas 

diferentes -- permite constatar que vários deles tinham objetivos comuns e que outros eram 

excessivamente detalhados. Paradoxalmente, ao lado do excesso de iniciativas existentes, 

constata-se a ausência de informações mais precisas sobre a situação local que possibilitem 

uma intervenção mais focalizada. Por outro lado, apenas um dos dezoito programas -- o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar -- foi efetivamente descentralizado e ainda 

assim com vários problemas operacionais. 

No plano da descentralização financeira, são várias as dificuldades encontradas. 

Existem dois mecanismos básicos de alocação de recursos: 

a) os recursos tributários que foram descentralizados pela reforma tributária, cuja aplicação 

mínima na educação está definida pela constituição; 

b) os repasses automáticos e negociados (recursos extra-orçamentários) coordenados 

através  do sistema FAE-FNDE  e orientados para programas municipais e estaduais 
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voltados para o ensino fundamental, alimentação escolar, distribuição de material 

didático e outros programas de apoio técnico e financeiro específicos. 

Além do problema mais amplo da insuficiência de recursos, decorrente da crise 

fiscal e econômica da última década, adiciona-se o descumprimento constitucional em 

relação à aplicação de verbas e a ausência de critérios redistributivos na alocação dos 

recursos.  

Dos gastos públicos federais destinados ao ensino básico, conforme determina a 

Constituição (metade da aplicação mínima de 18% da receita da União), são efetivamente 

investidos pouco mais de 6%, contra os mais de 55% da parcela de impostos federais 

aplicados no ensino superior. Verifica-se também que as prefeituras constantemente 

descumprem a aplicação mínima de recursos tributários na educação. A própria indefinição, 

no texto constitucional, do conceito de “manutenção e desenvolvimento do ensino” amplia 

a margem de manobra dos municípios, dada a possibilidade de serem introduzidas despesas 

não relacionadas ao ensino.  

Por outro lado, uma estrutura burocratizada e centralizada nas diferentes esferas 

administrativas dificulta a existência de mecanismos compensatórios na distribuição dos 

recursos, ao lado da total desarticulação e desaparelhamento dos órgãos responsáveis pela 

execução das políticas. Na análise sobre a estrutura de funcionamento do MEC, verifica-se 

que “cada programa tem sua própria lógica, suas equipes e suas fontes de financiamento; 

o programa vizinho, quando não surge como um concorrente, é pouco mais do que um 

ilustre desconhecido”. 

A sistemática de repasse dos recursos extra-orçamentários, em especial os 

programas financiados com recursos do salário-educação, oferece um bom exemplo desta 

situação.  

Desde a sua instituição, em 1964, o projeto original do salário-educação sofreu 

inúmeras reformulações e tem sido duramente questionado quanto à sua sistemática de 

arrecadação, distribuição e aplicação. As alterações mais significativas relacionam-se aos 

mecanismos de distribuição e  racionalização no processo de alocação dos recursos. Os 

problemas têm início na própria operacionalização das transferências: entre a captação dos 

recursos e sua efetiva aplicação, o valor arrecadado é repassado ao FNDE, transferido ao 
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Tesouro da União, novamente retorna ao FNDE para depois ser transferido às Secretarias de 

Educação. Até os recursos voltarem para os municípios, chegam, frequentemente defasados 

em relação ao valor original dos projetos, em decorrência da inflação acumulada no 

período. Com recente medida que elimina o trânsito dos recursos no Tesouro Nacional, 

estima-se que, em 1993, a diminuição dos prazos de captação e devolução dos recursos 

tenha implicado uma economia correspondente a 21% na receita mensal do MEC. 

Observa-se também a inexistência/incapacidade de definição de critérios gerais  

para a distribuição destes recursos, a começar pelo próprio desaparelhamento das agências 

de financiamento. O sistema FAE/FNDE, por exemplo, chegou a contar com apenas 6 

técnicos para analisar cerca de 4.000 solicitações de diferentes municípios durante o ano de 

1994. Verifica-se também que a destinação de 25% da cota-federal do salário-educação para 

os municípios tem gerado uma lógica inversa ao fortalecimento da autonomia dos 

municípios: na medida em que as aplicações estão vinculadas à apresentação de planos e 

projetos a serem apreciados pelo MEC, os governos locais passam a promover não as suas 

prioridades educacionais, mas aquelas que têm maior chance de aprovação por aquele 

órgão.  

Sintetizando os principais aspectos comentados até aqui, verifica-se que, 

embora a nova Constituição reúna elementos que indicam tendência favorável à 

descentralização, existem dúvidas tanto em relação à definição das atribuições nos três 

níveis de governo (especialmente a divisão de responsabilidades no ensino básico), como 

em relação à política de financiamento do setor (especialmente a distribuição dos recursos).  

Outra questão se relaciona com o nível de descentralização no sistema de 

ensino. Embora a rede escolar se encontre descentralizada através da consolidação das redes 

estaduais e municipais, observa-se que os centros de decisão, no que se refere à gestão e 

financiamento do setor, permanecem centralizados, desarticulados e frequentemente 

desaparelhados. As principais dificuldades para implementar a descentralização se devem 

entre outros fatores: a) à inexistência de informações suficientemente desagregadas para 

garantir a definição de metas precisas; b) à descontinuidade dos programas, dada a 

instabilidade política e econômica; c) à inexistência de critérios equitativos para o repasse 

dos recursos; d) à irregularidade no repasse dos recursos, comprometendo as iniciativas de 
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descentralização dos programas nos Estados e municípios; e) à precariedade das estruturas 

administrativas, refletindo-se na perda de autonomia  dos municípios. 

Todas estas questões têm colocado, para os diversos agentes diretamente 

envolvidos com a política educacional, a necessidade de formular respostas para atender aos 

inúmeros problemas decorrentes do baixo nível de rendimento escolar e da insuficiência de 

recursos. 

2. Experiências de Descentralização da Educação no Brasil 

As experiências de descentralização no âmbito nacional são diferenciadas e 

desenvolveram-se principalmente a partir da década de 80 através de diversas iniciativas. 

Um primeiro grupo de iniciativas tem como eixo central a agilização das 

demandas escolares a partir da redução das instâncias administrativas intermediárias entre o 

governo e as escolas. Os estados de São Paulo e Minas Gerais iniciaram o denominado 

processo de desconcentração2 das suas estruturas administrativas principalmente em função 

da dimensão de suas redes de ensino. 

O Estado de São Paulo é, em todo o país, o que apresenta o maior grau de 

estadualização em todos os níveis de seu sistema de ensino. Com um quadro que engloba 

cerca de 6.682  escolas em 1992,  atendendo a mais de 6 milhões de alunos  no ensino 

fundamental, a rede estadual é responsável por 88% de todas as matrículas, enquanto a 

participação da rede municipal é de 11%. O processo de desconcentração ocorre através da 

delegação de diversas atividades para órgãos regionais ou de convênios específicos com 

municípios, orientados para diversos programas de ação. Destacam-se, entre as iniciativas, 

o Programa de Merenda Escolar e o Programa de Municipalização do Ensino implantado 

em 1987 (estes programas serão abordados adiante). 

Em Minas Gerais, algumas análises avaliam que o processo de desconcentração 

foi mais radical, na medida em que se vinculou ao fortalecimento da autonomia das escolas 

como forma de minimizar a ação das instâncias burocráticas da Secretaria Estadual de 

Educação. Destacam-se neste processo dois mecanismos: a) a criação do Caixa Escolar, 

uma entidade jurídica constituída por pais e professores, através da qual se efetiva a 

                                                           
2 A desconcentração é um processo cujo objetivo é assegurar a eficiência do poder central. 
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transferência de recursos financeiros e são tomadas as principais decisões com relação aos 

investimentos da escola, e b) o fortalecimento do Colegiado Escolar, que passa a influir nas 

decisões sobre os critérios de seleção e contratação de pessoal. 

Um segundo grupo de iniciativas tem se caracterizado por medidas de 

descentralização mais abrangentes, nas quais predominam os processos de municipalização 

das redes de ensino sobre os de desconcentração. Estes dois conceitos distinguem as 

iniciativas que enfatizam os aspectos relacionados à efetiva descentralização de poder 

decisório daquelas que priorizam a responsabilidade pela execução das atividades . 

A ênfase no papel do município como elemento fundamental da 

descentralização é um dos eixos básicos deste segundo grupo de iniciativas, as quais   

compreendem, no âmbito da prefeitura, desde a gestão de toda a rede escolar, até a efetiva 

transferência dos equipamentos estaduais às prefeituras. Na sistemática de convênio 

implantada entre Estado/Município em Santa Catarina, a prefeitura passa a se 

responsabilizar por toda a parte administrativa das escolas estaduais e gradualmente vai 

assumindo também a responsabilidade financeira pela manutenção das escolas. A segunda 

etapa do projeto prevê a transferência do patrimônio do Estado (prédio e equipamentos 

escolares) para o município. No Paraná, ao lado da desconcentração das atividades da 

Secretaria de Educação -- com a transferência dos órgãos centrais para 20 microrregiões --, 

foi instituído um programa de repasse de recursos financeiros para as escolas estaduais 

através da criação de Associações de Diretores de Escolas Estaduais - ADEEs. Esta medida 

tem sido considerada positiva porque estimula uma reflexão mais integrada da rede de 

ensino, uma vez que os problemas de cada escola são compartilhados e confrontados 

durante a definição das prioridades. 

Um terceiro grupo de iniciativas se refere às políticas que incentivam a 

formação de parcerias, propiciando uma maior interação entre o setor público e privado, 

através da criação de  mecanismos de co-responsabilização que envolvem também a 

sociedade civil. Um aspecto valorizado nestas iniciativas é o fato de se criarem novos 

espaços deliberativos externos ao sistema escolar e, portanto, de maior independência em 

relação às pressões das instâncias tradicionais, como o governo ou a escola. Em 

Maringá/PR, o gerenciamento de algumas escolas foi delegado a uma Cooperativa,  cujos 

sócios eram os próprios professores, com total autonomia técnica-administrativa, desde que 
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mantidos certos pressupostos básicos em comum acordo com a Prefeitura, que continuava 

responsável pelas diretrizes e pela manutenção e avaliação dos resultados. Experiências 

semelhantes vêm ocorrendo em outros municípios, como Jaboatão dos Guararapes/PE e 

Jaguaré/ES, onde foram criadas instâncias representativas envolvendo Conselho de Escola 

(pais e equipe escolar) e representantes da Sociedade Civil e do Executivo, que passam a 

ser os principais agentes responsáveis pela gestão da política educacional. Os recursos são 

repassados pela Prefeitura mediante o cumprimento de diretrizes comuns. 

Outras experiências têm se destacado pela capacidade de agregação de 

instituições representativas que passam a influir na política educacional. No  Rio Grande do 

Sul, os dirigentes ou secretários municipais de educação, através da organização no âmbito 

estadual da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), estão 

articulados ao governo estadual e aos municípios: integram órgãos de planejamento, 

articulam demandas e reivindicações, prestam assessorias etc. Iniciativas como esta abrem 

espaço para a continuidade das políticas, que passam a não depender exclusivamente de 

uma determinada gestão de governo. Por outro lado, estimulam-se iniciativas de integração 

e articulação entre os municípios e os diferentes níveis de governo. Em Panambi/RS, o 

Conselho Municipal de Educação constitui-se em órgão de planejamento do sistema de 

ensino do município abrangendo as redes estadual, municipal e particular. 

Apesar da diversidade de experiências apontadas, observa-se em todas elas que 

a ênfase no papel da escola aparece associada à criação de mecanismos de democratização 

da gestão, através dos inúmeros órgãos de representação: desde o Conselho de Escola até os 

órgãos deliberativos mais abrangentes. 

3. Municipalização do Ensino no Estado de São Paulo 

Introdução 

A Constituição de 1988 define que os municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e pré-escolar.  

Dados de pesquisas3 mostram que 81% dos municípios do Estado de São Paulo 

mantêm pré-escolas custeadas pela Prefeitura e, em 1987, cerca de 61% da oferta de 

                                                           
3  CEPAM. A Educação nos Municípios Paulistas, 1990. 
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matrículas do ensino pré-escolar no Estado correspondem à rede municipal. Entretanto, ao 

se confrontar a oferta com a população escolarizável, constata-se que, na faixa de 2 a 6 

anos, a oferta de serviços pré-escolares é insuficiente, já que atinge menos de um terço da 

população teoricamente escolarizável. Enfatize-se que a distribuição do atendimento é 

bastante irregular pelos vários municípios. 

O Governo Estadual e a Municipalização 

A partir do início do processo de democratização, com a eleição direta de 

Franco Montoro para governador do Estado de São Paulo em 1982, dá-se início a um 

programa de governo que enfatiza aspectos democratizantes na gestão político-institucional. 

Na área da política educacional, as principais diretrizes enfatizam a 

descentralização, a participação e a implantação de programas universais. A 

municipalização, no caso da pré-escola, representou a transferência, para as prefeituras, da 

responsabilidade pela manutenção e gestão do ensino pré-escolar público. 

Este programa de descentralização de competências vem sendo gradualmente 

implantado e se inicia com ações vinculadas ao repasse de recursos financeiros para a 

execução de pequenos serviços, ampliando-se com a municipalização da pré-escola, em 

1983, e com o repasse de recursos para a merenda escolar e a construção de prédios, a partir 

de 1984.  

Em 1986, na gestão Quércia, a implantação do PROFIC - Projeto de Formação 

Integral da Criança, de alcance bastante limitado, reflete preocupação em reforçar a atuação 

das prefeituras municipais no atendimento integral a crianças de 2 a 6 anos, com o objetivo 

de suplementar a merenda escolar e contratar recursos humanos. Esse projeto não se limita 

apenas ao aspecto pedagógico da preparação para a escolarização, mas procura dar 

atendimento integral às crianças. 

Em 1989 é lançado, em meio a muita polêmica, o Programa de Municipalização 

do Ensino Oficial. As áreas de atuação do Programa referem-se a construções escolares, 

reformas e ampliações, manutenção de prédios, material de apoio didático, aperfeiçoamento 

de pessoal, apoio a eventos escolares, transporte escolar e assistência ao aluno. Cabe à 
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Secretaria Estadual destinar recursos financeiros para a execução do convênio. Até o 

momento, entretanto, os resultados estão muito aquém do previsto. 

Segundo dados oficiais, para o ensino pré-escolar e de 1° grau, apenas 25 

municípios têm alta capacidade de atendimento (100% da demanda), representando pouco 

mais de 4% do total de municípios; 180 municipios têm média capacidade de atendimento 

(entre 50% e 99% da demanda, representando 31% do total) e 65% dos municípios têm 

baixa capacidade. 

No Estado de São Paulo, 70% das matrículas no ensino pré-escolar ocorrem na 

rede municipal. No programa de educação infantil (creche e pré-escola), a quase totalidade 

dos gastos provém da receita municipal, com participação acima de 90% a partir de 1985, 

sendo mais expressiva nos municípios maiores. Os gastos com educação pré-escolar são 

superiores aos gastos com creche. 

No ensino de 1° grau a situação se inverte, uma vez  que 78% das matrículas 

ocorrem na rede estadual, 10% na rede municipal e 8% na rede particular, sendo que os 

municípios do interior contribuem com 2,3% da oferta de vagas e, na capital, com 96% 

dessa oferta. 

Em 13 de setembro de 1989, através do Decreto 30.375, o governo do Estado de 

São Paulo institui o Programa de Municipalização do Ensino. O Programa propõe uma ação 

integrada e cooperativa do governo do Estado com as Prefeituras. Os principais argumentos 

para a implantação do Programa estão centrados na necessidade de desburocratização e no 

aumento da participação da comunidade na educação. Este decreto estabelece, em seu artigo 

3°, que a Secretaria fica autorizada a celebrar convênios com os municípios que 

voluntariamente aderirem ao Programa. Dois instrumentos básicos foram criados para sua 

operacionalização, a saber: a celebração de convênios entre o Estado e os Municípios 

(Termos de Cooperação Intergovernamental) e as Comissões de Educação do Município - 

CEM’s. 

Nos pequenos e médios municípios, o encaminhamento da municipalização se 

revela precário, pois carecem das condições mínimas necessárias para a sua consecução, 

tendo em vista o impacto da crise econômica sobre eles. Os maiores problemas dizem 

respeito ao ensino de 1° grau, já que apesar da carência de infra-estrutura administrativa e 
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de recursos financeiros, o ensino pré-escolar está sendo equacionado. A principal 

reclamação se refere à falta de repasse de verbas, uma vez que os pequenos e médios 

municípios dependem basicamente das transferências estaduais e federais provenientes do 

Fundo de Participação dos Municípios. 

A aprovação da proposta de municipalização foi bastante problemática. As 

principais resistências vieram da APEOESP - Associação dos Professores do Ensino Oficial 

do Estado de São Paulo, com o argumento de que haveria queda no salário dos professores, 

uma vez que seu poder de articulação seria afetado. 

As Comissões de Educação dos Municípios foram formadas após a aprovação 

do projeto, e seus  representantes eleitos pelas respectivas categorias. Elas têm como 

funções principais a identificação das prioridades locais e o estabelecimento de diretrizes e 

formas de implementação das propostas de solução das demandas da comunidade local. 

O principal problema observado desde o início da implantação das Comissões 

de Educação dos Municípios está relacionado com a distribuição dos recursos. O governo 

estadual mantém o controle das verbas e estabelece convênios de acordo com suas 

conveniências. 

As Comissões são compostas por representantes do Executivo, do Legislativo e 

da Sociedade Civil: pelo Prefeito ou Dirigente Municipal de Educação, um representante da 

Secretaria de Educação (Delegado ou Supervisor de Ensino), representantes de diretores de 

escola, de professores e pais vinculados à Associação de Pais e Mestres. A partir da 

instalação das CEM’s, os membros propõem programas locais de ação: construção de 

escolas, reformas, ampliações, compra de material de apoio didático.  

Sem a contrapartida de verbas estaduais, os recursos municipais são 

insuficientes para cobrir as despesas necessárias à diminuição dos problemas existentes nas 

escolas estaduais localizadas nos municípios. Diversos estudos têm demonstrado que existe 

uma permanente insuficiência de distribuição de recursos, obrigando frequentemente o 

poder público municipal a suplementá-los para atender às prioridades definidas pelas 

Comissões de Educação dos Municípios. 
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A permanente falta de recursos gera desconforto entre os membros das 

Comissões quanto aos resultados da municipalização do ensino oficial. Uma vez que os 

termos dos convênios não são garantidos em função da imprevisibilidade de recursos 

orçamentários, a municipalização avançou bem pouco além da assinatura do decreto. 

Relatórios oficiais de várias Comissões de Educação refletem a profunda 

frustração do seus integrantes, que não encontram respaldo para a implantação das ações de 

municipalização do ensino.  

4. Lei Orgânica do Município de São Paulo 

Promulgada em 1990, a Lei Orgânica do Município de São Paulo mantém os 

princípios das Constituições Federal e Estadual para a educação, reafirmando-os como 

atribuições do Município. Ao definir a educação como direito de todos, estabelece os 

instrumentos e diretrizes que garantem este direito. As inovações introduzidas referem-se a: 

a. O desenvolvimento de políticas que objetivam a universalização do ensino fundamental 
e da educação infantil. 

O direito à educação é garantido pelo Poder Público Municipal através de 
diretrizes que incluem a participação da comunidade. Para tanto, define-se a criação do 
Conselho Municipal de Educação, órgão normativo e deliberativo com estrutura colegiada, 
composto por representantes do Poder Público, trabalhadores da educação e da comunidade. 

O Plano Municipal de Educação será elaborado pelo Executivo em conjunto 
com o Conselho Municipal de Educação, consultados os órgãos descentralizados de gestão 
do sistema municipal de ensino, a comunidade educacional desse sistema, sendo ouvidos os 
órgãos representativos da comunidade e consideradas as necessidades das diferentes regiões 
do Município. 

b. As diretrizes que organizam o sistema educacional municipal são: 

• educação infantil integrada ao sistema de ensino, respeitando as características próprias da 
faixa etária, deve garantir um processo contínuo de educação básica; 

• orientação pedagógica da educação infantil; 

• carga horária mínima a ser oferecida é de quatro horas diárias em cinco dias da semana; 

• o ensino fundamental, atendida a demanda, terá extensão de carga horária até se atingir a 
jornada de tempo integral; 

• será garantido o atendimento da higiene, saúde, proteção e assistência às crianças; 

• o Município deve, através de rede própria, com a cooperação do Estado, prover em todo o 
território municipal vagas em número suficiente para atender à demanda quantitativa e 
qualitativa do ensino fundamental obrigatório e progressivamente à da educação infantil; 
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• a atuação do Município se dará prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. 

c. As responsabilidades e atribuições da gestão municipal são: 

• responsabilidade pela integração dos recursos financeiros dos diversos programas em 
funcionamento e pela implantação da política educacional 

• responsabilidade do Município pela definição de normas quanto à autorização do 
funcionamento, fiscalização, supervisão, direção, coordenação pedagógica, orientação 
educacional e assistência psicológica escolar, das instituições de educação integrantes do 
sistema de ensino do Município. 

d. A Lei Orgânica define como deveres do Município: 

• o ensino fundamental gratuito a partir de sete anos de idade ou para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 

• educação igualitária, desenvolvendo o espírito crítico em relação a estereótipos sexuais, 
raciais e sociais das aulas, cursos, livros didáticos, manuais escolares e literatura; 

• matrícula no ensino fundamental a partir dos seis anos de idade, desde que plenamente 
atendida a demanda a partir de sete anos de idade. 

e. A garantia da educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o 
exercício consciente da cidadania e para o trabalho, será assegurada através de: 

• igualdade de condições de acesso e permanência; 

• direito de organização e de representação estudantil no âmbito do Município. 

f. Em relação aos grupos estigmatizados e portadores de deficiência, será dado atendimento 
especializado aos mesmos na rede regular de ensino e em escolas especiais públicas, 
visando garantir-lhes o acesso a todos os benefícios conferidos à clientela do sistema 
municipal de ensino, provendo sua efetiva integração social. 

g. Quanto ao financiamento, o Município segue as disposições da legislação federal, 
determinando que serão aplicados anualmente no mínimo 30% (trinta por cento) da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil nos termos 
do art. 212, inciso 50 da Constituição Federal. 

h. A legislação municipal também determina que a lei do Estatuto do Magistério 
disciplinará as atividades dos profissionais do ensino. 

i. As disposições relativas a controle público/ participação social determinam que será 
assegurada a gestão democrática na forma da lei nas unidades escolares. 

5. Considerações Finais 

Uma estratégia que vise reverter o quadro de ineficiência e inequidade do 

ensino de primeiro grau brasileiro deve contemplar mudanças na transferência de recursos 

na dinâmica de gestão e na participação social. 
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É necessário garantir os recursos financeiros para as escolas públicas. Isso pode 

ser assegurado mediante o controle, pelo Ministério da Educação, sobre as transferências de 

recursos e sobre a aplicação, pelos municípios, do percentual constitucionalmente previsto, 

bem como através do estabelecimento de uma política de incentivos e penalidades capaz de 

persuadir as autoridades locais a melhorar a qualidade das escolas. 

Mas também é necessário estabelecer uma quantia mínima estável e previsível 

de recursos para os municípios, de forma a capacitá-los a promover a qualidade de seus 

próprios sistemas escolares e a assumir maior responsabilidade na provisão da 

escolarização. Isso deve vir acompanhado de políticas de financiamento da educação que 

incentivem e premiem o esforço de taxação local, de tal forma que os recursos federais e 

estaduais não sejam as únicas alternativas, e sim acréscimos aos recursos locais que apóiam 

a educação municipal. 

O desafio da melhoria da qualidade da escola pública está também na gestão 

democrática, principalmente através do fortalecimento da sua autonomia na organização do 

cotidiano escolar -- autonomia do seu projeto pedagógico, construção da sua identidade 

institucional. Parafraseando Mello (1994), “a delegação de maior autonomia e poder de 

decisão às escolas não significa debilitar o papel do Estado, mas ao contrário, fortalecer sua 

governabilidade”. 

É preciso reforçar transformações na engenharia institucional da gestão 

educacional. A escolha do diretor de escola, apesar das complexidades inerentes a ela, 

representa um avanço necessário, assim como é importante a implantação efetiva do 

Conselho Escolar como instrumento para organizar e institucionalizar a participação de 

pais, professores, funcionários e alunos na gestão democrática da escola. 

A implantação destes processos em outros países tem demonstrado que um 

maior envolvimento dos pais, alunos e funcionários tende a solidificar o processo 

pedagógico, a estimular uma maior co-responsabilização e a modificar o funcionamento da 

escola. 

A eleição de diretores como prática de consolidação da democracia nas relações 

sociais do microcosmo escolar -- embora tenha sido um processo permeado por avanços e 

recuos --, articulada à implantação de um Conselho Escolar, legitima processos coletivos de 
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escolha e garante suporte institucional, reforçando a consistência dos processos de tomada 

de decisão nos aspectos relacionados com a autonomia financeira e a aplicação de recursos. 

A implantação destes processos, por não ter sido generalizada, tem apresentado 

modelos diferenciados de gestão. Mas, apesar disso, está consolidando um paradigma de 

gestão baseado na descentralização das estruturas administrativas, na implantação de 

estratégias inovadoras na gestão escolar e na expansão de práticas participativas colegiadas 

que abrem possibilidades para uma efetiva democratização da escola pública. 
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II. A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO: UM PADRÃO FAVORÁVEL 

FRENTE À REALIDADE ESTADUAL 

O Município de São Paulo tem, segundo dados do Censo de 1991, uma 

população de 9.500.000 habitantes. A taxa de crescimento demográfico anual é de 1%. É o 

maior dentre os 39 municípios da Região Metropolitana. São Paulo é o maior pólo gerador 

de empregos do país. A maior parte dos empregos se concentra no setor terciário, 

representando 73%; os restantes 27% se situam na indústria de transformação e construção 

civil. 

A cobertura pelos serviços de infra-estrutura urbana é bastante razoável, a 

despeito da inexistência de dados detalhados, sistematizados e acessíveis sobre estes 

serviços. As informações do Censo 1991 para o Estado de São Paulo -- abrangendo o 

universo dos domicílios permanentes -- confirmam que a infra-estrutura urbana em São 

Paulo é bastante satisfatória, superando a verificada para o conjunto dos municípios 

paulistas, que por sua vez é muito superior à da média do país. O município de São Paulo 

conta com 2.539.953 domicílios permanentes, sendo 2% deles (52.902 ) localizados na zona 

rural. A média de pessoas por domicílio é de 3,7, sendo que cerca de 43% deles possuem 

até 4 cômodos e apenas 28,5% do total de domicílios têm de 6 a 9 cômodos (ver Tabelas I e 

II ). 

Em relação à cobertura  dos serviços de saneamento, 98,5% do total de 

domicílios possuem água canalizada interna, sendo 97,5 % ligados à rede geral (água 

tratada); 99% possuem algum tipo de instalação sanitária, sendo que 81% deles são ligados 

à rede geral de esgoto; e 98,5% dos domicílios dispõem de serviço de coleta de lixo (ver 

Tabelas III, IV e V). As mesmas estatísticas para o Estado de São Paulo apresentam 96% 

dos domicílios com canalização interna de água, sendo 90% ligados à rede geral; 98.5% 

com algum tipo de instalação sanitária, sendo 76% ligados à rede de esgoto; e 91% 

abrangidos pelo serviço de coleta de lixo (ver Tabelas VII, VIII e X). Do total de domicílios 

no Estado, 34.5% possuem até 4 cômodos (ver Tabela IX). 

As estatísticas disponíveis para iluminação pública referem-se apenas à 

população de baixa renda (segundo informações prestadas pela administração municipal e 

apresentadas na publicação Perfil Habitacional Municipal, da Secretaria da Habitação do 

Governo do Estado de São Paulo), e apresentam percentual de cobertura de 82%. Em 
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relação à pavimentação de ruas, de um total de 18.000 km, o município apresenta cerca de 

44,5% (8.000 km) das vias desprovidas desse benefício, conforme informações da 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

Em relação à infra-estrutura urbana, no município de São Paulo existe demanda 

por serviços tais como pavimentação de vias, construção de moradias e iluminação dos 

locais de habitação da população de baixa renda, mesmo considerando-se que em relação 

aos dois últimos não se dispõe de estimativas mais precisas. Esse padrão de infra-estrutura 

urbana resulta em pressão sobre as disponibilidades orçamentárias, implicando grande 

tensão no processo decisório sobre a alocação dos recursos orçamentários. 

Se, do ponto de vista do acesso aos serviços, pode-se considerar como razoável 

a infra-estrutura urbana, o mesmo não ocorre quando se considera o ponto de vista da 

eqüidade. Assim, 43.593 domicílios permanentes (1,5 % do total) não possuem água 

canalizada interna e 12.685 deles (0.5%) não dispõem de nenhum tipo de instalação 

sanitária. Isto é, em um dos municípios mais ricos do país, capital do Estado responsável 

por cerca de 40% do PIB nacional, cerca de 161.294 habitantes não dispõem de água 

encanada e 47.000 não têm acesso a qualquer tipo de instalação sanitária em seus 

domicílios (ver Tabelas IV e V). Acrescem-se a isto a demanda declarada pela Prefeitura da 

necessidade de serem construídas 1.180.000 novas casas e o fato de 1.014.009 famílias, ou 

4.051.529 pessoas, correspondendo a 43% da população residente, habitarem domicílios 

classificados como sub-habitação, localizados nas 1.520 favelas e 88.200 cortiços existentes 

no município. 

Estes últimos dados, quando relacionados a padrões de eqüidade, apontam para 

a necessidade de um grande esforço da administração municipal para diminuir a 

desigualdade. Apesar de a legislação vigente no país não definir com clareza as 

competências dos diversos níveis da administração em relação aos investimentos nas áreas 

de infra-estrutura urbana e de políticas sociais, a análise do orçamento geral do município 

permite supor que os problemas habitacionais e urbanos, se não foram desconsiderados pela 

administração em termos de prioridade, foram preteridos em benefício dos setores de Saúde 

e Educação. 

Os gastos reais da Área Social com a função Habitação/Urbanismo situam-se 

em 3º lugar quando comparados aos das outras funções. Assim, no período 1988-91 (que 
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inclui a reforma tributária constitucional), o desempenho, ainda que positivo (média de 

42,5%), situa-se 6 pontos percentuais abaixo da média verificada para a evolução do 

orçamento municipal (48%). Este desempenho apresenta ligeira melhora no período 

subseqüente -- 1989-1991 --, apresentando 5 pontos percentuais acima da evolução 

verificada para o orçamento geral (média de -3,02 %). No entanto, deve-se ressaltar que a 

tradição vigente no nível municipal, sobretudo em relação aos investimentos em 

saneamento e habitação, é a da dependência, em grande medida, dos recursos e 

financiamentos provenientes das esferas de governos estadual e federal. 

 
 
 
 
 

TABELA I 
 

Distribuição de domicílios particulares permanentes e média 
de pessoas moradoras por domicílio na cidade de São Paulo 

 
Em % 

Total Urbano Rural Média de 
pessoas 
moradora
s  por 
domicílio 

Urbano Rural Total 

100 97,91 
 

2,08 
 

3,74 97,58 
 

2,41 
 

100 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 

TABELA II 
 

Domicílios particulares permanentes por nº de cômodos 
na cidade de São Paulo 

 
Domicílio Total % 

Até 2 cômodos 196.043  7,71% 
Entre 3 e 4 cômodos 900.585 35,45% 
5 cômodos 538.430 21,19% 
Entre 6 e 9 cômodos 726.936 28,62% 
10 cômodos ou + 177.959 7,0% 
    2.539.953    100% 
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Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA III 
 

Percentual de coleta do lixo por domicílios particulares 
permanentes na cidade de São Paulo 

 
Coleta de 
lixo 

Domicílios 

Coletado 98,35% 
(2.498.099) 

Não 
coletado 

1,65% 
(41.854) 

Total 100% 
 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, 
São Paulo, nº 21, 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA IV 
 

Abastecimento de água por domicílios particulares 
permanentes na cidade de São Paulo 

 
Abastecimento de água 

 
Total % 

Água canalizada interna 2.496.360 98,28% 
 

Rede geral 2.471.565 97,30% 
 

Outras formas (poço, 
nascente etc.) 

    24.745  0,97% 
 

S/água canalizada interna     43.593  1,71% 
 

Total       2.539.953 100% 
 



 29 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 

 
 
 
 
 

TABELA V 
 

Instalação sanitária por domicílios particulares permanentes 
na cidade de São Paulo 

 
Instalação Sanitária Total % 

Com algum tipo de insta- 
lação sanitária 

2.539.953 98,86% 
 

Rede geral 2.061.286 81,15% 
 

Vala    73.607   2,89% 
 

S/instalação sanitária   12.685   0,49% 
 

Não sabe 
 

   3.582   0,14% 
 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA VI 
 

Distribuição dos domicílios particulares permanentes no 
Estado de São Paulo, segundo situação do domicílio 

 
Total Urbano Rural 

8.039661 
100% 

7.508.078 
93,38% 

531.583 
6,61% 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
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TABELA VII 
 
Abastecimento de água por domicílios particulares permanentes e pessoas moradoras 

no Estado de São Paulo, segundo situação do domicílio 
 

Em % 
Abastecimento 
de água 

Por domicílio População abrangida 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Água 
canalizada 
(interna) 

95,82 
 

96,99 
 

79,19 
 

93,73 
 

96,92 
 

79,15 

Rede geral 89,3 
 

94,54 
 

15,32 86,83 
 

94,24 
 

15,53 

Outras formas    6,51   2,45 
 

63,87 
 

6,89 
 

2,67 
 

63,62 
 

S/água 
canalizada 
interna 

  4,17 3,0 
 

20,8 4,25 
 

3,07 
 

20,84 
 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 
 

TABELA VIII 
 
Instalação sanitária por domicílios particulares permanentes e pessoas moradoras no 

Estado de São Paulo, segundo situação do domicílio 
 

Em % 
Instalação 
Sanitária 

Por domicílio População abrangida 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Com algum tipo de 
instalação sanitária 

98,42 98,84 
 

92,64 
 

98,52 
 

98,94 
 

93,1 
 

Rede geral 
 

76,10 
 

82,70 
 

 9,33 
 

74,20 
 

___ ___ 

Vala  2,60 
 

____ ____  2,95 
 

___ _____ 

S/nenhum tipo de 
instalação sanitária 

 1,44 
 

 1,02 
 

 7,35 
 

 1,34 
 

 0,92 
 

 6,76 
 

Não sabe informar  0,12 
 

 0,12 
 

 0,11 
 

 0,12 
 

___ ___ 
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Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA IX 
 

Domicílios particulares permanentes por nº de cômodos 
e pessoas moradoras no Estado de São Paulo 

 
Domicílios Total % Total de Pessoas % Pessoas 

Até 2 cômodos   533.379   5,94% (1.703.982)  5,46% 
Entre 3 e 4 
cômodos 

2.478.496 27,61% (9.108.516) 29,11% 

5 cômodos 1.979.795 24,62% (7.881.545) 25,19% 
Entre- 6 e 9 
cômodos 

2.584.576 32,14% (10.643.247) 34,02% 

10 ou + cômodos   463.315   5,76% (1.946.777)  6,22% 
Total Geral 8.039.661 100% 31.284.067 100% 
Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA X 
 

Percentual de coleta de lixo no Estado de São Paulo, por domicílios 
particulares permanentes e pessoas moradoras 

 
Em % 

Coleta de Lixo Total Urbano 
 Domicílios Pessoas Domicílios Pessoas 
Coletado    91,01 90,23 96,15 95,73 
Não coletado 9   9,76   3,84   4,26 

Fonte dos dados brutos: IBGE. Censo Demográfico, São Paulo, nº 21, 1991. 
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III. A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

1. A Rede Escolar e o Perfil Educacional 

A rede escolar localizada no município é distribuída por três esferas básicas de 

competência: municipal, estadual e particular. Em 1992, as matrículas no ensino 

fundamental nas três redes de ensino alcançavam 1.832.970 crianças e jovens de 7 a 19 

anos, sendo que 87% desta população têm atendimento garantido. O atendimento 

predominante é dado pela rede estadual, que cobre 57% da demanda; a municipal participa 

com 25% das crianças e jovens matriculados e os restantes 18% são cobertos pela rede 

particular. 

Quanto ao ensino pré-escolar, as três redes atendem apenas 32% da população 

em idade adequada, ou o equivalente a 252.022 crianças, matriculadas em escolas estaduais, 

municipais e particulares, para uma população estimada em 771.003 crianças de 4 a 6 anos. 

A rede municipal participa com 21% dos matriculados. Em números absolutos, são 

atendidas 161.175 crianças, quando, por dever constitucional, dever-se-ia oferecer vagas 

para as 518.981 crianças não atendidas por qualquer outra rede. 

A Rede Escolar do Município de São Paulo 

A chegada do PT à frente da administração municipal gerou um forte clima de 

inquietações e expectativas em todos os estratos sociais, manifestado de forma mais intensa, 

por um lado, nos setores que respaldaram a eleição da prefeita Luiza Erundina como 

representante de uma proposta democrática e popular e, por outro, nos setores 

conservadores, que apostaram no caos e na ingovernabilidade. 

O marco de referência está dado pela enorme desigualdade sócio-econômica 

entre as classes sociais, pelo vazio de instituições sociais e políticas, pelos problemas de 

representação política e pela necessidade de avanços não só no plano de democratização das 

relações sociais, mas principalmente no da consolidação da cidadania social. 

O grande desafio que se colocava desde o início da gestão era o de administrar 

uma cidade com mais 10 milhões de habitantes, tendo como objetivo a democratização da 

administração municipal, a ruptura com os velhos padrões de se fazer política e a inovação 

da dinâmica político-administrativa. 
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A concepção de participação popular na administração Luiza Erundina é parte 

componente de uma estratégia de ampliação de sua base social e política, que visa fortalecer 

uma forma de governar a cidade introduzindo novos atores, integrando a população 

excluída e segregada da cidade a um processo democrático de gestão. 

Neste contexto, a experiência da Secretaria Municipal de Educação se configura 

como importante espaço de reflexão sobre o desafio de inovar no processo de gestão. 

A Prefeitura dispõe de um terço do total de escolas públicas existentes na 

cidade para atendimento no ensino fundamental; também é responsável pelo atendimento de 

96% das crianças em escola pública infantil no Município. 

O Estado é o principal responsável pela oferta de ensino fundamental na cidade 

de São Paulo, tendo sido definida para a Prefeitura uma política de atendimento à demanda 

da ordem de 33,3%. Quanto à pré-escola, cabe ao Município a maior responsabilidade pelo 

seu atendimento. 

Com relação à evasão e repetência, podem ser observadas mudanças que 

revelam o impacto das transformações implantadas pela gestão. Do total de alunos 

matriculados em 1988 no 1º grau -- 421.526 --, ficaram retidos 87.584, ou seja, 22,5%, e 

24.343 abandonaram a escola (6%); estes índices caem para 12,30% e 5% em 1991. 

A análise dos dados referentes à reprovação e evasão em períodos anteriores à 

gestão Luiza Erundina mostra que, em 1980, quase 40% dos alunos eram reprovados ou se 

evadiam logo no 1º ano. Em 1988, este percentual cai para 35% e, no final de 1991, atinge 

27%. Em relação aos alunos da 5ª série, em 1980 o índice de reprovação e evasão era de 

39%; em 1988 ele permanece praticamente estável (38%) e, no final de 1991, chega a 24%. 

Quanto ao aproveitamento escolar no ensino fundamental como um todo, houve 

um ganho da ordem de 13%, se comparados os dados de 1980 aos de 1991. 
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TABELA XI 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ensino Fundamental Regular. 
Percentual de Retenção, 1980 a 1991 

 

Série 1980 1985 1988 1989 1990 1991 

1ª 36,73 27,31 30,11 26,91 25,71 22,00 

2ª 22,34 17,83 20,92 18,76 17,00 12,04 

3ª 19,38 17,29 17,80 16,12 14,10 9,19 

4ª 12,98 13,67 15,51 13,93 11,17 6,07 

Nível I 24,63 19,89 21,90 19,70 17,65 12,75 

5ª 31,34 32,45 31,24 29,45 26,68 16,19 

6ª 30,24 30,19 25,68 23,33 21,95 12,45 

7ª 24,88 22,08 18,05 16,69 16,52 8,85 

8ª 11,48 9,89 7,39 7.09 7,90 2,84 

Nível II 26,49 26,58 23,80 22,11 20,52 11,56 

Total Geral 25,25 22,19 22,55 20,54 18,69 12,30 
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TABELA XII 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ensino Fundamental Regular. 
Percentual de Evasão, 1980 a 1991 

 

Série 1980 1985 1988 1989 1990 1991 

1ª 5,70 4,47 6,28 5,87 6,09 6,17 

2ª 3,35 2,68 3,14 3,17 2,62 2,68 

3ª 3,47 2,92 3,12 3,16 2,88 2,54 

4ª 3,56 3,28 3,72 3,80 2,97 3,00 

Nível I 4,19 3,43 4,24 4,15 3,79 3,69 

5ª 9,81 11,19 9,68 9,74 8,73 9.08 

6ª 9,83 10,70 8,56 9,17 7,98 8,25 

7ª 9,23 10.09 8,38 8,46 7.79 7,79 

8ª 5,54 7,06 5,33 6,40 5,96 5,93 

Nível II 9,03 10,28 8,54 8,87 7,93 8,11 

Total Geral 5,87 5,90 5,77 5,87 5,34 5,43 

 

A despeito do empenho da gestão em democratizar o acesso de crianças e 

jovens à escola pública, as estatísticas mostram que os investimentos em construções, 

reformas e ampliações realizados no período foram insuficientes para atender às enormes 

carências da população. Os dados indicam que 61% da população escolarizável na faixa de 

4 a 6 anos e 18% na faixa de 7 a 14 anos estão fora da escola. 
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2. As Propostas e Ações da Secretaria Municipal de Educação 

Em 1989, a Secretaria Municipal de Educação (SME) administrava 540 escolas, 

com uma estrutura administrativa que absorvia o equivalente a 35% dos funcionários da 

Prefeitura. A rede escolar municipal atendia a 650,7 mil alunos em 1989; segundo a 

caracterização regional elaborada por cada Núcleo de Ação Educativa (NAE) e levando-se 

em conta as faixas de ensino obrigatório previstas na Constituição, estima-se que cerca de 

868 mil crianças e jovens estavam excluídos da educação pré-escolar e do ensino 

fundamental. Verifica-se também que a clientela atendida nas escolas é constituída, na sua 

maioria, por uma população com baixa renda.4  

A estrutura da SME até então era formada pelo Gabinete, pelo seu órgão 

intermediário -- a Superintendência Municipal de Ensino (SUPLEME), responsável pela 

manutenção e operação das escolas, inclusive pela coordenação das atividades pedagógicas, 

contando com um setor próprio (Departamento de Planejamento - DEPLAN) -- e pelas 

Delegacias Regionais de Ensino (DREMs), que estabeleciam a base de comunicação com as 

escolas. 

No primeiro ano de governo, a merenda e saúde escolar foram integradas às 

suas áreas de competência (Secretarias de Abastecimento e Saúde) e as Delegacias de 

Ensino foram extintas. A substituição das DREMs pelos Núcleos de Ação Educativa 

(NAEs) consistiu numa das primeiras medidas que definiram o perfil da nova gestão. 

O Plano de Governo da Secretaria é composto por quatro diretrizes centrais: 

democratização da gestão, democratização do acesso, nova qualidade do ensino e 

alfabetização de jovens e adultos. 

A) Democratização da Gestão 

De 1989 a 1991 foram sendo criadas condições estruturais que possibilitaram 

uma alteração profunda no ensino fundamental. Em 1989, inicia-se o Movimento de 

Reorientação, que abrange toda a rede municipal de ensino e tem como pressuposto romper 

com a seriação estanque no 1º grau. Estas mudanças foram sendo implantadas dentro de 

                                                           
4  A renda média familiar apurada é inferior a 6 salários mínimos, conforme consta no documento 

“Caracterização da Clientela das Escolas de Educação Infantil e Escolas de Primeiro Grau da Rede 
Municipal de Ensino”- DEPLAN/SME, 1985. 
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uma concepção que integra a recuperação das escolas, o trabalho com a população usuária e 

com a comunidade, a política de valorização dos professores e sua formação permanente. 

Na busca da criação de condições mais adequadas foi elaborado o novo 

Regimento Comum das Escolas5, que entra em vigor no ano de 1992. Esse Regimento, que 

se apóia numa concepção de escola “flexível, democrática e autônoma”, propôs uma 

organização escolar regida pelos princípios de “continuidade, flexibilidade e articulação” 

com particular ênfase nas séries iniciais, visando a criar as condições necessárias para a 

implantação de um regime de ciclos para todo o ensino fundamental. 

Este documento normatiza todos os aspectos relacionados à dinâmica escolar e 

centra-se em alguns pontos básicos: a gestão democrática (a ser exercida através do 

Conselho de Escola), uma nova concepção de currículo (e de conhecimento) -- que se deu 

através da implantação dos ciclos --, e a revisão do processo de avaliação. Os dois últimos 

aspectos, diretamente relacionados à evasão e repetência escolares, começam a apresentar 

os primeiros resultados, em especial com a redução do índice de reprovação nas escolas 

municipais que, em 1991, reduziu-se quase à metade (12,3%), contra uma média anual em 

torno de 22% (ver Tabela XI). 

A implantação dos ciclos, a partir de 1992, implica a substituição das séries 

anuais por três ciclos para o ensino fundamental. Desta forma, a reprovação, mais freqüente 

nas 1ª e 5ª séries, reduz-se substancialmente, restringindo-se às passagens intermediárias 

entre o ciclo inicial e o final. 

O Regimento fornece os princípios e as normas orientadoras para a gestão de 

cada unidade escolar, abrindo condições para que educadores, pais e alunos definissem as 

bases de funcionamento através dos Conselhos de Escola. 

A criação dos Conselhos de Escola e o estímulo à produção de projetos 

pedagógicos próprios, por outro lado, se articula com a redefinição da função da escola e 

com a superação da discriminação social, que não se resume à reprovação e desistência do 

aluno, mas ao próprio estigma do fracasso escolar. 

                                                           
5 O novo Regimento é submetido à aprovação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que o 

aprovou provisoriamente em dezembro de 1991 e definitivamente em julho de 1992. 
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No âmbito do Regimento Comum, deve-se destacar o Plano Escolar, que tem 

por objetivo contribuir para consolidar as principais decisões da escola em seus múltiplos 

aspectos, desde sua organização administrativa e o cronograma de atividades, até as 

propostas pedagógicas e critérios de avaliação, envolvendo sempre a participação paritária 

entre professores, especialistas (direção, coordenação pedagógica), funcionários, pais e 

alunos. Ao definir a obrigatoriedade de um número de pais e alunos equivalente ao número 

de representantes da equipe escolar, esse documento acaba por se constituir como expressão 

coletiva da comunidade escolar e elo de ligação com as outras instâncias de representação 

no governo. 

O Regimento também estabelece as normas a serem adotadas para enfrentar os 

problemas básicos do ensino fundamental: o acesso e a permanência dos alunos na escola; 

formula a reorganização do ensino fundamental -- regular e supletivo -- em ciclos, e 

estipula diretrizes e princípios para a organização curricular. 

Segundo a administração, a ruptura com o regime de seriação não busca 

diminuir artificialmente os índices de retenção ou de evasão -- pois estes de fato vinham 

decrescendo entre 1989 e 1991 --, mas tem como pressuposto a construção de uma escola 

que “rompe com as práticas de seletividade, exclusão social e autoritarismo”. 

O ensino fundamental é estruturado em dois ciclos: inicial (antigos 1ª, 2ª e 3ª 

séries) e final (antigas 7ª e 8ª séries). A organização em ciclos tem por objetivo “assegurar 

ao educando a continuidade no processo ensino-aprendizagem, respeitando seu ritmo e suas 

experiências de vida”. 

A avaliação se dá de forma contínua, possibilitando a constante revisão da ação 

educativa. 

Quanto à valorização dos profissionais, os recursos destinados ao pagamento de 

pessoal foram elevados em 40% em relação ao período 1986/1988, e os educadores 

conquistaram o direito à profissionalização através da promulgação do Estatuto do 

Magistério. 

Decorridos mais de dois anos entre sua elaboração, discussão com as entidades 

sindicais e busca de condições econômicas mais favoráveis, o Projeto de Lei para o estatuto 
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foi encaminhado à Câmara Municipal dos Vereadores ao final de 1991. Foram realizadas 

112 rodadas de negociação envolvendo sindicatos, vereadores e Executivo Municipal, e sua 

aprovação se deu em junho de 1992 pela totalidade dos membros da Câmara, de todos os 

partidos. 

O Estatuto do Magistério Público Municipal permite a continuidade dos 

projetos de Formação Permanente, de Reorientação Curricular e do Trabalho Coletivo na 

Escola em bases muito mais avançadas e assegura: piso salarial profissional, que não pode 

ser menor do que a média real dos últimos doze meses, corrigido mês a mês por índice 

oficial de inflação; jornada de tempo integral (30 horas), sendo 20 em sala de aula e 10 

dedicadas ao trabalho coletivo, preparação de aulas, correção de atividades, com 

remuneração duplicada em relação à jornada de tempo parcial (20 horas); garantia de 

estabilidade no emprego para professores ocupantes de cargos docentes não-concursados 

que estivessem em exercício e tivessem cinco anos ininterruptos até a data de promulgação 

da atual Constituição Federal; criação do cargo concursado de Professor Adjunto que 

substituirá o Titular quando de suas licenças, afastamentos e faltas, em todos os 

componentes curriculares, de modo a garantir a continuidade do processo pedagógico; 

adicional noturno de 30% a partir das 19 horas; gratificação a título de dificuldade de 

acesso, de 30% nas áreas intermediárias e de 50% nas periféricas (assim, um educador que 

trabalhe à noite na periferia tem um acréscimo de 80% no seu salário), entre outros 

benefícios. 

A partir de 1989, a reorganização administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação definiu que a melhoria do ensino público municipal deveria implicar mudanças 

na relação inter-escola e escola/população, notadamente a democratização da gestão 

acompanhada por estímulo à participação com o objetivo de criar instâncias de decisões 

locais e regionais. Criam-se também Conselhos e instituem-se fóruns que expressam as 

diferentes tendências da sociedade civil. 

A reestruturação criou três Colegiados de caráter deliberativo: Central, 

Intermediário e Local, que correspondem aos níveis de decisão existentes na estrutura da 

Secretaria. 

O Colegiado Central reúne os representantes do gabinete e os do Colegiado 

Intermediário, que se compõe do representante da Coordenadoria dos Núcleos de Ação 
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Educativa (CONAE) e dos representantes dos Núcleos de Ação Educativa (NAEs), além de 

um membro da Assessoria Técnica de Planejamento (ATP), que pertence ao Gabinete. 

A transformação das antigas Delegacias de Ensino em Núcleos de Ação 

Educativa (NAEs) é um dos alicerces da proposta de descentralização empreendida pela 

Secretaria Municipal de Educação, permitindo uma relação mais direta com a sociedade 

civil. As Delegacias de Ensino atuavam fundamentalmente como órgãos de fiscalização, 

enquanto os Núcleos de Ação Educativa são pautados por uma concepção voltada à 

ampliação do nível de autonomia das escolas a partir de uma dinâmica regionalizada. 

Os NAEs funcionaram como unidades de apoio em cada uma das 10 regiões, 

cumprindo basicamente duas funções: uma primeira, relacionada com as práticas e 

conceitos pedagógicos, e uma segunda relacionada com a democratização do acesso à 

informação. Mas, além disso, os NAEs têm também como funções acompanhar, controlar e 

avaliar o desenvolvimento das atividades e do cotidiano da escola numa concepção 

interativa. As transformações implantadas têm gerado resultados diferenciados, uma vez 

que algumas questões, tal como a da Supervisão, não estão suficientemente equacionadas. 

O que confere um caráter inovador aos NAEs é o fato de atuarem como 

unidades de apoio pedagógico numa perspectiva regionalizada e participativa representada 

pelos Colegiados de Representantes de Conselho de Escola (CRECEs). Este canal de 

participação tem como objetivo garantir que a base, ou seja, os Conselhos de Escola, 

desenvolvam uma ação mais interativa e eficaz com os Colegiados Intermediário e Central. 

As propostas deliberadas neste fórum constituíam a base para a definição das prioridades 

educacionais através de duas instâncias de decisão: o Colegiado Intermediário e o Central. 

Na unidade escolar foi criado o Conselho de Escola, que reúne representantes 

dos pais, alunos e educadores e representa, segundo os responsáveis pela administração 

municipal, a base da proposta de gestão democrática. O objetivo é assegurar sua plena 

consolidação como órgãos deliberativos e o crescimento do seu poder de decisão sobre as 

questões estruturais e pedagógicas das escolas. Em 1991, praticamente todas as escolas da 

rede municipal de ensino possuíam seus Conselhos, eleitos no início do ano e representando 

um contingente de mais de 9.000 pessoas, que se reúnem periodicamente nos 10 NAEs do 

Município para debater os problemas das suas escolas. 
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O Colegiado Intermediário reunia representantes dos CRECEs, as principais 

assessorias e coordenadores dos NAEs e Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa 

(CONAE), incluindo-se a Diretoria de Orientação Técnica (DOT). Estes dois últimos 

órgãos foram reformulados com a extinção da Superintendência Municipal de Ensino 

(SUPEME) e do Departamento de Planejamento (DEPLAN). O Colegiado Central, por sua 

vez, reunia os Coordenadores de cada um dos órgãos internos (NAEs/CONAE-DOT), 

membros da Assessoria Técnica do Gabinete e o Secretário. 

Tem-se portanto três níveis de decisão: o local, que corresponde à unidade 

escolar; o regional, que congrega os dez Núcleos de Ação Educativa, a Coordenadoria dos 

Núcleos (CONAE) e a Diretoria de Orientação Técnica -- este segundo nível estrutural de 

decisão constitui o Colegiado Intermediário --; e o central, que reúne o Gabinete da 

Secretaria, a Assessoria Técnica e de Planejamento e a Coordenadoria dos Núcleos de Ação 

Educativa. A cada um deles corresponde um Conselho: na unidade escolar, o Conselho de 

Escola; nos NAEs/CONAE, os CRECEs; e no nível central, o Conselho Municipal de 

Educação, que, conforme previsto no artigo 200 da Lei Orgânica Municipal, deverá ter 

caráter deliberativo e normativo. 

Esta política de democratização da gestão está consubstanciada em três 

princípios básicos -- participação, descentralização e autonomia --, e o desafio 

fundamental é o de reorganizar a dinâmica de atuação do poder público6. 

No âmbito de sua proposta de reorganização territorial/administrativa e 

decisória, a partir de 1991 a Secretaria Municipal de Educação cria uma unidade 

orçamentária em cada NAE, com o objetivo de proporcionar autonomia financeira às 

escolas. Os NAEs passam a receber verbas próprias, obtendo melhores condições e recursos 

para implantar e desenvolver os projetos escolares. O aumento da autonomia financeira das 

escolas representa a possibilidade de acesso direto a recursos necessários para a solução de 

pequenos problemas de manutenção dos prédios sem depender de instâncias burocráticas. 

Apesar dos avanços, a avaliação da gestão foi de que ainda não se atingiu um nível 

                                                           
6 Estas diretrizes estão explicitadas na proposta de Reforma Administrativa e Descentralização enviada pelo 

Executivo ao Legislativo em maio de 1991 e que não foi aprovada durante a gestão. Tratava-se de uma nova 
organização da cidade, ou seja, de um processo de regionalização política do município baseado na 
territorialização do governo em Subprefeituras, possibilitando aproximar o processo decisório da população 
e encurtar os circuitos de demanda, negociação e decisão para a implantação das ações governamentais. 
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satisfatório de socialização das informações; como resultado, freqüentemente as verbas 

foram geridas sem muita deliberação nos Conselhos de Escola. 

Esta proposta tem por respaldo o redimensionamento das atribuições e uma 

nova concepção de planejamento capaz de ampliar a autonomia das escolas, no 

entendimento de que esta autonomia está vinculada à garantia de que elas, integradas a 

partir dos Conselhos de Escolas, deliberem sobre o ensino e a educação em curso na região 

ou microrregião a que pertencem. Isto pressupõe, por um lado, que elas tenham informações 

de tal forma globalizadas que lhes possibilitem tomar decisões mais abrangentes sobre o 

processo educacional e, por outro, que tenham condições de discutir coletivamente seus 

problemas e necessidades para que possam exercer este direito. 

Conforme já foi anteriormente enfatizado, a democratização da gestão 

educacional está centrada na consolidação do papel aglutinador dos Conselhos de Escolas e 

dos Conselhos Regionais dos Conselhos de Escolas como unidades deliberativas e co-

responsáveis pela definição das ações educativas e da política educacional no Município. A 

partir do reconhecimento das necessidades dos Conselhos de Escolas são definidas as 

diretrizes de planejamento. 

Existe uma definição prévia de algumas etapas que delineiam essa ação. O 

primeiro momento é o reconhecimento e a consulta quanto às necessidades; isto se dá 

através da discussão e deliberação sobre as prioridades, que se traduzem em propostas 

orçamentárias. A partir do Plano de Escola que cada Núcleo de Ação Educativa em 

conjunto com cada Colegiado de Representantes de Conselho de Escola estrutura, define-se 

um Plano Regional de Educação. Ao Órgão Central e ao Conselho Municipal compete a 

definição do Plano Municipal, que resultará da sistematização das propostas e formulações 

apresentadas nos Planos Regionais. 

Ao definir a unidade escolar como centro do processo que desencadeia um 

conjunto de articulações e decisões colegiadas, a Secretaria Municipal de Educação 

estabelece uma interação entre dois pólos: de um lado, as propostas definidas nos 

Conselhos de Escola (CEs) e priorizadas em fóruns entre as regiões; de outro, as propostas 

dos NAEs em termos de diretrizes. 
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A concepção dessa proposta fundamenta-se na lógica de ação direcionada da 

base para cima, reforçando os CEs como instâncias de organização coletiva da escola. 

Nestes Conselhos e através de seus representantes, toda a comunidade escolar tem garantida 

a possibilidade de tomar decisões relativas às prioridades político-educacionais e 

administrativas da escola, no marco das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

Estas prioridades eram registradas nos planos das escolas e compatibilizadas nos CRECEs, 

com o objetivo de traduzir-se em prioridades orçamentárias dos Planos Regionais de 

Educação, como auxiliares na definição da participação popular por educação formulada 

nos documentos oficiais da Secretaria. 

A proposta também enfatiza que o Plano Regional deve ser visto como 

instrumento de integração e articulação população/administração, no intuito de ampliar o 

nível de democratização do acesso, possibilitando a que alunos, pais e comunidade 

participem do processo de escolha das prioridades, tendo em vista tratar-se de recursos 

sempre escassos e que precisam ser negociados entre as diversas regiões. 

Nesse processo, a comunidade atuaria não apenas como prestadora de serviços, 

mas como interlocutora e gestora de políticas voltadas para interesses coletivos, buscando 

reduzir, na medida do possível, os aspectos fisiológicos e paternalistas freqüentemente 

implícitos em projetos participativos. 

Previa-se inicialmente informar as escolas sobre os investimentos 

historicamente realizados pela Secretaria. Estas informações subsidiariam a definição de 

prioridades dos diversos conselhos de escola de cada região, depois condensadas em Planos 

Regionais. Após o retorno das propostas que efetivamente seriam incluídas na versão final 

do Orçamento da Prefeitura, dava-se início a uma segunda fase de discussão. 

O governo tinha uma expectativa muito grande em relação a este processo, pois 

esperava-se que os cortes eventualmente efetuados pela administração fossem assumidos 

pelos CRECEs como resultado de uma política que agora estava sendo formulada e 

consolidada com o respaldo do conjunto das escolas. 

Entretanto, até o final da gestão os assuntos relacionados ao orçamento 

continuaram restritos à equipe técnica responsável pela execução orçamentária, 

constituindo-se em tema abstrato para a comunidade envolvida. Esta dificuldade se 
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evidenciava pelo fato de que os NAEs, pela ausência de infra-estrutura adequada, não 

operacionalizavam os recursos próprios. 

As despesas dos NAEs restringiam-se, grosso modo, àquelas executadas através 

do regime de “adiantamento direto” (não envolvendo processo licitatórios) e destinadas à 

aquisição de materiais de rotina e pequenos reparos nas escolas. Por outro lado, a maior 

parte dos recursos continuava centralizada no CONAE, que era responsável pela operação e 

manutenção das escolas. 

Estas questões da descentralização não se restringiam apenas à Secretaria da 

Educação, estendendo-se para outros setores da administração municipal. 

Se considerarmos a capacidade de intervenção e operacionalização da máquina 

administrativa, observa-se que todo o aparato institucional está montado de forma a 

centralizar as decisões relacionadas aos investimentos financeiros de maior porte. Como 

exemplo, observam-se as tensões existentes na relação entre as empreiteiras e as instâncias 

da administração responsáveis pelo gerenciamento das obras. Por ocasião das construções e 

reformas de escolas, as empreiteiras raras vezes obedeciam ao cronograma previsto, ao 

mesmo tempo em que a administração não estava capacitada para exercer pressão sobre 

elas. 

Ao mesmo tempo, as Plenárias Populares ampliavam as discussões em torno de 

temas mais gerais: a elaboração do Estatuto do Magistério (envolvendo a questão salarial e 

condições de trabalho), a instituição do Conselho Municipal de Educação, as prioridades 

orçamentárias, o atendimento à demanda. 

Além das três instâncias de deliberação, existem os Colegiados Ampliados, que 

reúnem representantes de todos os níveis de decisão no intuito de referendar decisões 

relativas à política mais global da SME. 

Foram constituídos dois tipos de Fóruns de Participação Popular: 

a. Formais: Conselho de Escola. 

 Conselho Municipal de Educação. 

 Fórum dos Movimentos de Alfabetização de Jovens e Adultos. 
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b. Fóruns Informais de Participação Popular. 

Os Fóruns Formais possuem estatuto legal, reúnem-se periodicamente, sua 

representação é formalizada a nível institucional e têm caráter deliberativo. 

No caso dos Conselhos de Escola, houve muitas dificuldades para sua 

consolidação como fóruns nos quais a população tem participação efetiva. As razões variam 

desde a sua apropriação por setores da população que usam estes Conselhos para legitimar 

suas próprias decisões, até uma real incapacidade das escolas se organizarem. 

Considerando-se que no Brasil praticamente não existe uma tradição de organização 

política, a dinamização de uma efetiva e inovadora proposta participativa não só é lenta, 

como enfrenta empecilhos e constrangimentos de caráter político-administrativo. 

Os Fóruns Informais de Participação Popular não têm estatuto legal e são 

espaços onde a população se organiza de forma assistemática para reivindicar atendimento 

escolar, melhores condições de ensino e outras demandas. Estes fóruns vão desde Plenárias 

Populares até reuniões de pequenos grupos nos NAEs para resolver ou debater problemas 

que surgem entre a escola e a comunidade, tais como as depredações de prédios escolares,  

brigas entre quadrilhas -- especialmente quando alguns de seus componentes são alunos --, 

e os confrontos, por vezes à mão armada, que ocorrem nas escolas. 

B. Democratização do Acesso 

O maior déficit de vagas na rede pré-escolar e a ausência de uma efetiva 

contrapartida de recursos dos governos estadual e federal foram dois fatores a partir dos 

quais se estabeleceram as prioridades do governo municipal em relação a uma de suas 

principais diretrizes: a “democratização do acesso”. 

Em 1990 e 1991, foram encaminhados ao MEC/FNDE dois projetos de 

aplicação dos recursos do salário-educação envolvendo a construção de 58 EMPGs. Para o 

primeiro projeto foi creditado, cerca de um ano depois, o equivalente a 14% da solicitação 

inicial (sem correção monetária); quanto ao principal projeto, encaminhado em 1991, até o 

último ano da administração não havia recebido nenhum retorno.7 

                                                           
7 Essa situação é ainda mais surpreendente quando se considera a arrecadação potencial do salário-educação 

no município, estimada a partir do percentual de 2,5% da contribuição da folha de pagamento das empresas 
à Previdência Social. Segundo estudo referente a este tema, em 1991 esta importância equivaleria a 134% 
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A adoção pela Secretaria Municipal da “democratização do acesso” implica um 

posicionamento claro em relação ao governo estadual, no campo das atribuições: “...a 

posição central adotada pela Secretaria convergia para o atendimento integral do ensino pré-

escolar, assumido como uma responsabilidade do município, e pelo atendimento de 1/3 da 

demanda do ensino fundamental...”8. 

Quando do início da gestão Luiza Erundina, em janeiro de 1989, a rede 

municipal contava com 650 escolas. Destas, 639 funcionavam em prédios da Prefeitura, 

sendo que 60% deles necessitavam de melhoria nas condições físicas e 14 escolas foram 

interditadas desde o início por não oferecerem condições de segurança para os alunos. 

Outras 11 escolas ocupavam espaços alternativos cedidos pela comunidade e, além disso, 

14 escolas não tinham suas obras concluídas. A rede escolar municipal atendia, em 1989, 

650,7 mil alunos, sendo que mais de três quintos das crianças de 4 a 6 anos estava fora da 

escola. 

Entre 1989 e 1992, todos os prédios escolares receberam algum tipo de 

atendimento para sua manutenção, possibilitando dessa forma a expansão do atendimento. 

Eram 676 as escolas em funcionamento e 710.348 os alunos matriculados na rede 

municipal. 

A rede municipal contava, em dezembro de 1991, com 348 escolas de primeiro 

grau regular distribuídas em 13.738 classes, garantindo 440.113 matrículas numa média de 

32,04 alunos por classe. 

As escolas municipais de educação infantil EMEIs, no mesmo ano, somavam 

323, atendendo 165.533 crianças, numa média de 33,03 alunos por classe. O ensino 

supletivo atendia 72.702 alunos, e a educação especial 321 alunos em 49 classes. 

                                                                                                                                                                                 
do orçamento aprovado para Secretaria Municipal de Educação e a 19 vezes o total dos recursos aprovados 
para construção de escolas naquele ano. “Salário Educação”, SME/PMSP, 1991. 

8 “Balanço Geral da SME - Projeção Trienal”, SME/PMSP, 1992. 
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TABELA XIII 

 
Matrículas na Rede Municipal - 1988/1992 

 

 1988 1989 1990 1991 1992 

Educação 

Infantil 

205.763 108.721 118.649 184.803 200.704 

Ensino 

Fundamental 

443.344 476.718 516.349 545.382 590.908 

Regular 1º 

Grau 

421.526 441.036 454.435 470.474 495.794 

Supletivo 21.818 35.682 61.414 73.908 95.124 

Educação 

Especial 

341 598 695 840 1.044 

TOTAL 649.448 586.037 635.693 730.025 792.656 

 Fonte: Balanço Geral da SME - 1992 
Este quadro exclui as matrículas na rede municipal no ensino médio, que representam 0,002% do total do 
atendimento. 

 

Entre o início e o fim da gestão ocorreu um crescimento no atendimento da rede 

de educação infantil de 33% no ensino fundamental regular e de 481% no ensino 

fundamental supletivo. O forte aumento neste último se dá através da incorporação das 

classes de Educação de Adultos, da abertura do 4º turno nas escolas e da incorporação de 

entidades civis como forma de ampliar o acesso da população. O crescimento do total de 

alunos atendidos no período pela rede municipal foi de 26%. A gestão acrescentou 114.190 

vagas no ensino fundamental e 91.983 na educação infantil. 

Em relação à ampliação da oferta de vagas da rede municipal de ensino, 

observa-se um crescimento médio de 5,1% ao ano a partir do último ano da gestão anterior. 

O número de alunos atendidos passou de 649.448 em 1988, para 792.656 em 1992. Apesar 
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da expansão de vagas no ensino fundamental e na educação infantil, o número de crianças e 

jovens ainda não atendidos por nenhuma das redes de ensino na cidade é de cerca de 340 

mil no fundamental e 440 mil no infantil, sendo o governo estadual responsável por 2/3 do 

ensino fundamental. 

A proposta de melhorar as condições pedagógicas das salas de aula algumas 

vezes exigiu a diminuição da média alunos/classe, outras vezes, a diminuição de classes de 

EMEIs, o que explica a pequena redução da oferta de vagas verificada a partir de 1989. 

Em relação aos investimentos realizados, a democratização do acesso se 

caracterizou por dar prioridade à melhoria das instalações físicas dos prédios escolares já 

existentes. As construções de grande porte realizadas na rede física somaram 251 reformas 

em quase 40% do total da rede municipal. 

Foram concluídas 70 construções de prédios escolares, sendo 23 substituições 

de prédios de madeirite e 47 prédios novos; foram concluídas 189 reformas, sendo 18 com 

ampliação e 171 reformas gerais. No fim da gestão, 251 estavam concluídas e 60 se 

encontravam em andamento (20 construções de prédios e 40 reformas). 

A gestão priorizou o investimento na melhoria das instalações físicas dos 

prédios já existentes para o ensino pré-escolar e de 1º grau; o aumento da oferta esteve 

associado à utilização de classes comunitárias (jurisdicionada à escola mais próxima ou ao 

NAE) e, em particular, à abertura do 4º turno (período noturno) para o ensino supletivo. As 

reformas representaram quase 70% de todos os investimentos realizados nesta área. Elas 

não se comparam, pelo volume, com as 700 obras de manutenção realizadas pela CONAE. 

Esta opção se justifica pelo estado precário das instalações de mais da metade da rede 

escolar e articula-se com a proposta de possibilitar o atendimento à demanda sem 

comprometer a qualidade da oferta de vagas. 

O que se observa contudo é que, apesar dos esforços desenvolvidos e do 

crescimento efetivo do número de matrículas entre 1989 e 1991, tem aumentado a diferença 

entre a demanda real e o atendimento efetivo, tanto no ensino pré-escolar quanto no 

fundamental. 
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Cabem aqui algumas observações que retratam as dificuldades encontradas para 

adequar a oferta à demanda. 

A administração Jânio Quadros legou uma herança perversa em todos os 

setores, notadamente na área de educação. No início da gestão Luiza Erundina, 60% dos 

equipamentos encontravam-se em péssimas condições de funcionamento e manutenção, 

impossibilitando o adequado trabalho pedagógico. Neste item destacam-se os equipamentos 

destinados à educação infantil, duas salas de aula com seis classes por turno e prédios 

antigos que ofereciam precárias condições de abrigo para as crianças, em casos de 

intempéries. 

As transformações verificadas nos quatro anos de gestão (1989-1992) ocorrem 

principalmente pela expansão de vagas conseguida através de reformas e construções e do 

uso intensivo dos prédios. Mas mesmo estas iniciativas não têm sido suficientes para 

responder ao aumento da demanda por vagas na escola pública, resultante da pressão de 

setores da população que sofrem crescente perda de seu poder aquisitivo em virtude da 

recessão econômica e que até então colocavam seus filhos em escolas privadas. 

Nos dois primeiros anos de governo foram entregues à população 13 EMEIs e 

16 EMPGs, num total de 29 construções (19 dessas unidades tinham sido inauguradas pela 

gestão Jânio Quadros, mas não foram concluídas nem tiveram suas dívidas quitadas junto 

aos empreiteiros). 

Até o fim da gestão, a Secretaria Municipal de Educação havia concluído 189 

reformas e 70 construções de prédios escolares. Este número é bastante reduzido se 

confrontado às necessidades apontadas pelos Núcleos de Ação Educativa: mais 350 

construções, 234 reformas e 33 ampliações. 

Em 1989, o crescimento das matrículas em relação a 1988 alcançou 6.4% e, em 

1992, foi 8.5% superior ao do ano anterior; no período, ele chegou a quase 20% nas 

diversas modalidades da rede de ensino. Esta expansão da oferta está diretamente 

relacionada à proposta de democratização das oportunidades de acesso à escola pública, 

num contexto de pauperização e degradação das condições de vida de parcelas 

significativas da população ocasionadas por uma recessão econômica prolongada. 
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A ampliação do atendimento à demanda pelo 1º grau, regular e supletivo se dá 

através da criação de novas vagas, resultantes das novas construções e ampliações e da 

utilização, na medida do possível, de espaços em prédio municipais ou da comunidade. É 

importante ressaltar que, diante das limitações orçamentárias e do avançado estado de 

deterioração em que se encontravam inúmeros prédios ao início da gestão, colocando em 

risco a vida de professores e alunos, a opção foi priorizar as reformas e a manutenção das 

escolas, principalmente no que diz respeito a problemas hidráulicos, de alvenaria, cobertura 

e eletricidade. Por outro lado, a melhoria na manutenção das escolas reduziu 

significativamente a necessidade de reformas. 

Diversos cursos foram encaminhados para as EMEIs quando outras unidades 

não podiam acolhê-los, o que gerou discussões com os funcionários, tanto sobre o uso do 

espaço quanto sobre sua utilização.  

Outras alternativas também utilizadas como soluções paliativas para acomodar 

a demanda por educação infantil foram a abertura de classes comunitárias que funcionam 

em salões de Sociedades Amigos de Bairro, Centros Comunitários, Creches e outras 

entidades, e a celebração de alguns convênios com setores da sociedade. 

O uso intensivo dos prédios escolares foi um dos expedientes utilizados como 

medida emergencial para o atendimento à demanda, sendo que apenas um pequeno 

percentual das 675 escolas municipais não utilizava o 4º período. Até mesmo EMEIs 

localizadas em imóveis inadequados para utilização por adultos foram ocupadas no noturno 

para classes de Educação desses segmentos. Entretanto, houve resistências em algumas 

regiões quanto a essa utilização, sob a alegação de falta de segurança e de pessoal no curso 

noturno. 

O cuidado na manutenção das edificações possibilitou um número crescente de 

vagas; além disso, foram desenvolvidas ações visando atenuar e prevenir as depredações 

dos prédios. As ações desenvolvidas estimularam a participação efetiva das comunidades 

das regiões mais afetadas no processo de reforma, projeto e execução das obras, acabando 

por transformar os transtornos normalmente verificados nos períodos de reformas em 

processo educativo. 

C. Nova Qualidade do Ensino 
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Projetos Pedagógicos 

Desde o início da administração houve preocupação em discutir os problemas 

da escola, tendo sido distribuídos textos pela rede escolar sintetizando o diagnóstico 

elaborado por professores e alunos sobre a “escola que temos e a escola que queremos”. A 

partir desse momento, inicia-se o Movimento de Reorientação Curricular e o Projeto de 

Formação Permanente nas escolas-piloto que aderiram ao Projeto. 

Estas propostas buscavam propiciar aos educadores a reflexão sistemática em 

torno do seu trabalho cotidiano, sem perder de vista a finalidade da escola e o conhecimento 

gerado por ela. Esta concepção contempla o desdobramento do trabalho em múltiplas ações: 

seminários, palestras, reuniões, bem como o estabelecimento de condições que garantissem 

a continuidade destas atividades na escola. Os eixos norteadores dessas ações têm como 

pressupostos: 1) garantir a autonomia das escolas e a parceria com os movimentos 

populares na educação de adultos; 2) participação efetiva da comunidade escolar na 

construção da proposta pedagógica valorizando o trabalho coletivo; e 3) descentralização 

das ações de planejamento e formação. 

Entre os principais projetos, destacam-se a “Ação Pedagógica pela Via da 

Interdisciplinaridade” e os “Grupos de Formação” organizados por segmentos da escola e 

que envolviam parcerias através de convênios. 

Segundo avaliação da Secretaria, em 1992 os grupos de formação contavam 

com a participação expressiva de todos os segmentos envolvidos no processo pedagógico 

da rede escolar: 98% dos coordenadores pedagógicos, 68% dos diretores, 22% dos 

professores de EMEI, 48% dos professores de EMPG. 

A política educacional se baseava na construção de uma nova proposta 

pedagógica, seja pela interdisciplinaridade obtida através da elaboração coletiva da 

programação a partir de uma abordagem temática envolvendo alunos, professores e 

comunidades nas 100 escolas que aderiram ao projeto, seja nas demais escolas que 

desenvolvem projetos próprios, que vão desde recuperação paralela, reforço e 

acompanhamento de alunos, até projetos de formação permanente de educadores. 

Os principais componentes da política educacional são: 
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1. Reorientação Curricular, que visa romper com o círculo vicioso dos pacotes pedagógicos 

a partir de um amplo processo participativo nas decisões e ações do currículo e do 

respeito e autonomia da escola. Um dos caminhos escolhidos foi o de construir um 

programa de forma interdisciplinar, tendo por base a realidade sócio-econômica da 

comunidade; entretanto, sua concretização tem sido bastante problemática em diversas 

regiões. 

2. Projetos Próprios das Escolas têm sido estimulados, garantindo-se os princípios de 

autonomia da escola e da política pedagógica vigente no Município de São Paulo. 

Observa-se que os projetos pedagógicos são bem diferenciados entre si, na medida em 

que se originam das necessidades específicas de cada unidade escolar, e assim 

estruturados: a) projeto de formação permanente de educadores; b) projeto de 

recuperação/reforço/acompanhamento de alunos; c) outros projetos: comunicação e 

expressão, matemática, integração escola/comunidade, confecção de  material 

pedagógico. Estes projetos são apoiados pela Secretaria, quer fornecendo material, quer 

remunerando (aulas excedentes/dobras) aos educadores. 

3. A Interdisciplinaridade como resultado de reorientação curricular implantada ainda num 

número restrito de escolas. 

4. A Formação Permanente como processo de construção de uma nova qualidade de ensino 

representa a possibilidade de reciclagem e revisão da prática dos educadores através de 

cursos, encontros e seminários. 

5. Apoio ao Trabalho do Professor através da implantação de Salas de Leituras, cada uma 

com 2.500 livros em média, tendo como meta a democratização da leitura para todos os 

alunos e para a comunidade. 

Existiam também os projetos elaborados em cada escola, que eram incentivados 

pela Administração. Dentre estes, destacam-se os projetos: 1) informática educacional; 2) 

prevenção à AIDS; 3) contra a depredação escolar; 4) o projeto “RAPP” (contra a 

discriminação racial nas escolas); 5) Educação ambiental; e 6) “Projeto-Férias”. O Projeto 

Férias, que em 1992 atingiu cerca de 700.000 crianças, envolvia shows e oficinas de artes 

plásticas. O projeto “Pela Vida, não à Violência”, contra a depredação escolar, articulava 

várias entidades de direitos humanos com o objetivo de enfrentar o problema da violência 

nas escolas. Ele foi criado para atender a situações críticas de violência apontadas pelos 
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NAEs ou pelas escolas através de encontros, reuniões, debates, produção de material 

institucional. A sua atuação está articulada com entidades da sociedade civil. 

O Projeto de Prevenção à AIDS tem por objetivo democratizar as informações 

sobre as formas de propagação e infecção do HIV e possibilitar um espaço de reflexão sobre 

a doença. Foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, contando 

com o apoio de ONGs empenhadas na prevenção e no combate à discriminação social aos 

portadores de HIV. 

O Projeto RAPP/Discriminação Racial tem como objetivo denunciar e discutir 

nas escolas a discriminação racial. 

O projeto “Gênese de Informática Educativa” surgiu em meados de 1990 com a 

instalação de um Núcleo Central em CONAE e a seleção de 6 escolas-piloto que 

multiplicariam o trabalho de formação. Desde a “primeira geração de educadores” até o 

final de 1992, foram montados mais 3 subnúcleos e instalados 50 laboratórios (cada um 

com quinze computadores), um por escola. Estima-se que cerca de 40 mil crianças foram 

atingidas pelo Projeto, com duas horas semanais de atividade.9 

Deve-se citar também os convênios firmados com entidades especializadas para 

o atendimento a portadores de deficiência física.  

Política de Educação de Jovens e Adultos 

Tendo em vista os níveis de analfabetismo no município e o seu crescimento 

médio estimado em 5% ao ano10, a alfabetização de adultos se constituiu em uma das 

diretrizes centrais da Secretaria. Uma inovação neste sentido foi a implantação do MOVA - 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos e a transferência do Programa de 

Educação de Adultos (EDA), anteriormente coordenado pela Secretaria do Bem-Estar 

Social (SEBES), para a Secretaria da Educação. 

O MOVA previa um amplo trabalho de parceria com os movimentos populares 

com experiência em alfabetização de adultos. A Secretaria forneceria as condições de infra-

estrutura para a implementação dos cursos ministrados sob a responsabilidade das entidades 

                                                           
9 “Projeto Gênese - A Informática chega ao aluno da Escola Pública Municipal”. SME/PMSP, 1992. 
10 “Balanço Geral da SME - Projeção Trienal”. SME/PMSP, 1992. 
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conveniadas. O convênio dependia basicamente dos requisitos exigidos pela Secretaria; o 

principal deles era o envio mensal das listas de presença que indicavam o número de classes 

em atividade e a partir das quais eram repassados os recursos, utilizados na sua maior parte 

para a remuneração dos monitores. Em 1992, foram destinados 13% do orçamento da 

Secretaria (excluídas as despesas com o pessoal) para este projeto, o qual, naquele ano, 

atendeu cerca de 20.000 jovens e adultos. 

A articulação entre os representantes dos movimentos populares e a 

Administração era estabelecida através do Fórum do MOVA, constituído pela coordenação 

do Programa na Secretaria e os representantes regionais do Movimento. 

Mesmo considerando o trabalho da coordenação geral do MOVA, não havia um 

controle mais efetivo das classes em atividade, ou mesmo do trabalho realizado. Por isso 

não se sabe avaliar qual a extensão dos resultados da implantação do projeto e nem mesmo 

o número de adultos e jovens alfabetizados, até porque estas informações estavam 

condicionadas à organização das entidades conveniadas. 

Com a transferência do Programa de Educação de Adultos (EDA) da Secretaria 

do Bem-Estar Social para a da Educação, havia a necessidade de regularizar a situação 

funcional de 450 monitores que não possuíam habilitação específica para o magistério. 

Assim, em 1990, iniciou-se o curso “Turmas Especiais de Habilitação Profissional 

Específica de 2º grau para o Magistério”, inicialmente voltado para os monitores que 

tinham apenas o 1º grau completo; foram formadas nove turmas em diferentes pontos da 

cidade. 

Além do ensino supletivo I (1ª a 4ª séries), iniciado com a incorporação do 

Programa EDA, verifica-se a expansão significativa do ensino supletivo II (4ª a 8ª séries). 

Entre 1988 e 1992, o atendimento no ensino noturno passou de 18.313 a 94.949 alunos 

matriculados, o que foi possível a partir da abertura do 4º período nas escolas. 
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IV. O PERFIL DO GASTO ORÇAMENTÁRIO: O LUGAR DA ÁREA SOCIAL 

A análise dos processos de descentralização político-administrativa e da 

participação social no âmbito municipal  impõe a avaliação do impacto da descentralização 

na área da educação e seu significado na constituição de novas dinâmicas de cooperação na 

relação da administração local com os cidadãos. 

Para atingir esse objetivo é necessário, em primeiro lugar, conhecer o grau de 

prioridade conferida pela administração para a área social, e em particular para o setor 

educação. Neste sentido, a análise comparativa anual do orçamento, no que se refere aos 

gastos nos setores sociais e na educação, possibilita uma primeira aproximação, objetivando 

discriminar a prioridade político-administrativa conferida pelo governo municipal para o 

conjunto das políticas sociais e, sobretudo, para o setor educação. 

Complementam essa análise dois outros procedimentos: em primeiro lugar, uma 

abordagem que permita caracterizar minimamente a infra-estrutura urbana, de modo a 

estimar a virtual pressão que ela possa exercer sobre os recursos orçamentários do 

município em detrimento das áreas de saúde e educação. Em segundo lugar, uma 

caracterização da disponibilidade dos equipamentos de educação e a análise dos recursos 

oriundos das outras esferas administrativas para o setor, a fim de que se possa aferir o grau 

de dependência da administração municipal dos governos estadual e federal . 

1. Orçamento Geral 

A análise do orçamento municipal no período 1988-91 mostra um incremento 

orçamentário real da ordem de 53%, com crescimento médio real anual de 48%. Este 

comportamento reflete basicamente dois movimentos conexos: a elevação das 

transferências financeiras dos níveis federal e estadual para o município, decorrentes da 

reforma tributária consignada na Constituição Federal de 1988, e a expansão da capacidade 

tributária do próprio município. No período imediatamente subseqüente à reforma tributária 

constitucional (1989-91), esta tendência se inverte, pois a média anual é decrescente, 

correspondendo a 3%, devido principalmente à diminuição orçamentária de 7.24% 

verificada no biênio 1989-90, não compensada, em termos de média, no biênio seguinte 

(1990-91), apesar do crescimento do orçamento, da ordem de 9% (ver Tabela XIV). Este 

fato se deve não só à recessão verificada na economia brasileira, mas provavelmente ao 
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embate ocorrido entre os poderes Executivo e Legislativo acerca da definição das alíquotas 

do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana) -- ao lado do ISS (Imposto Sobre 

Serviços), principal tributo arrecadado pelo município --, conforme se pode depreender pelo 

material referente à cobertura da imprensa e pela documentação da administração. 

Em termos do montante real disponível no orçamento, o melhor ano do período 

é o de 1991, com um aporte em torno de US$4 bilhões -- 53% superior ao de 1988 --, 

seguindo-se o ano de 1989, com US$3.9 bilhões, ou seja, 51% acima do de 1988 (ver 

Tabela XIV). Deste modo, é inequívoco o crescimento real de recursos financeiros para o 

Tesouro do município no período estudado. Não obstante São Paulo se constituir no 

principal pólo econômico do país, o grau de dependência do orçamento municipal às 

transferências orçamentárias mantém-se elevado no período estudado: em média 47,5 % do 

montante de recursos são devidos às transferências externas. Esta dependência é agravada 

pelo fato de que parte dos recursos transferidos têm destinação específica, impedindo desta 

maneira sua livre alocação pela administração municipal. 

2. Orçamento da Área Social 

A análise orçamentária comparativa mostra uma oscilação no comportamento 

anual da participação relativa da Área Social no total do orçamento. Assim, essa área que, 

em 1988, corresponde a cerca de 66% do orçamento, em 1991 passa a corresponder a 64% 

(ver Tabela XIV). A análise da evolução orçamentária real dessa área mostra, no período 

1988-91, um crescimento inferior em 3,5 pontos percentuais àquele verificado no 

orçamento geral. O maior diferencial orçamentário deste período ocorre no biênio 1988-89, 

no qual o orçamento geral cresce 51%, enquanto que o da área  apresenta um crescimento 

de 40% (ver Tabela XIV). 

Esta mesma análise para o período 1989-91 mostra uma inversão da tendência, 

já que o crescimento real do orçamento da Área Social supera em 8 pontos percentuais o do 

orçamento geral. A maior variação orçamentária do período ocorre no biênio 1989-90, no 

qual o orçamento dessa área  apresenta aumento de 4,5%, enquanto que o orçamento geral 

mostra decréscimo de 7% (ver Tabela XIV). 

Dado que o aumento do montante orçamentário municipal é mais significativo 

no período 1988-91, há também um maior aporte em termos absolutos, no orçamento da 



 58 

Área Social, correspondente a US$819.558.000,00, ou seja, cerca de metade da 

disponibilidade orçamentária da área em 1988, da ordem de US$1.700.000.00 (ver Tabela 

XIV). No período subseqüente -- 1989-91 --, o aporte para esta área sofre significativa 

queda, atingindo US$131.386.000,00 (ver Tabela XIV). 

A comparação orçamentária dividida por períodos mostra variação entre o 

período 1988-89 (inclui a reforma tributária constitucional) e o período subseqüente 1989-

91 (pós-reforma tributária). No primeiro caso, o incremento percentual médio situa-se em 

44,5%, correspondendo a um aumento absoluto de aproximadamente US$819.000.000,00, 

enquanto que para o período 1989-91 o incremento percentual médio é da ordem de 5%, 

correspondendo a aproximadamente US$131.000.000,00 (ver Tabela XV). 

Ressalte-se o fato de que pelo menos parte das receitas provenientes da reforma 

tributária constitucional devem ter sido alocadas na Área Social. No período 1988-91, o 

orçamento geral do município cresce em termos reais médios 48%, e a Área Social 

apresenta um crescimento real médio de 45%, com variação negativa de apenas 3 pontos 

percentuais. Não obstante, há um aporte real de recursos financeiros para a Área Social 

neste mesmo período, correspondente à metade do gasto orçamentário efetivado em 1988 

em Política Social (ver Tabela XIV). 

A análise do percentual relativo do gasto anual na Área Social, comparado ao 

total orçamentário, corrobora este padrão, passando de 66% (1988) para 64% (1991), 

apresentando decréscimo em 1989 (5 pontos percentuais) e recuperando-se, em 1990, a um 

patamar superior em 3 pontos percentuais àquele da participação relativa em 1988, para 

tornar a cair, em 1991, 2 pontos percentuais em relação a 1988 (ver Tabela XIV). Deste 

modo, verifica-se no período um incremento real do gasto orçamentário na Área Social 

abaixo do ocorrido com o orçamento geral do município combinado a uma intensa variação 

da participação relativa da Área Social no total do gasto orçamentário municipal. Este fato 

recoloca a questão da utilização dos recursos provenientes das transferências das esferas 

federal e estadual pelas administrações municipais, desautorizando uma certa visão que 

imputa às administrações municipais a má utilização dos recursos decorrentes destas 

transferências. 

Comparando-se a distribuição média por funções com o total dos gastos da Área 

Social, verifica-se relativa estabilidade no ordenamento dessas funções entre os períodos 
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1988-91 e 1989-91. A única exceção é função Educação/Cultura que, no período 1989-91, 

ganha posição em relação a Habitação/Urbanismo. Esta mudança se deve, de um lado, à 

expressiva participação da função Transporte no percentual relativo do gasto orçamentário, 

só reequilibrada em 1991 e, de outro, às perdas no aporte real de recursos da função 

Habitação/Urbanismo que ocorre em 1990, insuficientemente compensada no ano seguinte 

(ver Tabela XIV). Assim, no orçamento da Área Social do período 1988-91, a prioridade de 

gastos percentuais médios contempla, em ordem decrescente, as funções Transporte (31%), 

Habitação/Urbanismo (23,5%), Saúde/Saneamento (23%) e Educação/Cultura (22,5%). A 

variação percentual no período é de 8,5 pontos. Para o período 1989-91 tem-se Transporte 

(28%), Educação/Cultura (24.5%), Saúde/Saneamento (24%) e Habitação/Urbanismo 

(23%), alcançando variação de apenas 5 pontos percentuais, o que mostra um certo 

equilíbrio interno nos gastos da Área Social (ver Tabela XV). 

Em resumo, as modificações orçamentárias decorrentes das transferências 

constitucionais e da capacidade tributária do município não produziram alterações 

significativas nas prioridades internas à Área Social, mantendo-se Transporte como a 

principal, apesar do maior equilíbrio nos gastos verificado no período 1989-91. No entanto, 

merece destaque a análise do biênio 1988-89, que mostra um substancial aporte de recursos 

no orçamento municipal e a priorização dos gastos, pela ordem, nas áreas de Educação, 

Saúde e Habitação. Ocorre que este ordenamento de prioridades não se manteve, sobretudo 

no ano subseqüente (1990), no qual o montante orçamentário real decresce em relação ao 

ano anterior. Mesmo assim, o ano de 1990 serve para evidenciar as tendências das 

principais prioridades da administração na Área Social, uma vez que, mesmo com a 

diminuição do montante financeiro do orçamento geral, as áreas Saúde e Transporte são 

preservadas em detrimento das de  Educação e Habitação, que apresentam perda real de 

recursos orçamentários (ver Tabela XIV). Neste sentido, e a partir destes dados, pode-se 

indicar as áreas de Transporte, Saúde e Educação, nesta ordem, como as principais 

prioridades da administração na Área Social. 

3. Orçamento da Área de Educação/Cultura 

A análise da participação da função Educação/Cultura no total do gasto 

orçamentário anual  mostra uma participação média de 14,5% no período 1988-91 e de 
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15,8% em 1989-91, pós-reforma tributária constitucional, apresentando uma evolução 

percentual crescente em ambos os períodos (ver Tabela XIV).  

No período 1988-91, a participação percentual  real média da função 

Educação/Cultura quase não aumenta, quando comparada aos totais dos gastos do 

orçamento geral e da Área Social. Destaque-se que este crescimento é um pouco mais 

significativo -- 78,5% -- em relação à Área Social do que em relação ao orçamento geral -- 

75%. No período 1989-91, esta relação se modifica substancialmente, já que a área da 

Educação apresenta um crescimento de 7 pontos percentuais acima da do orçamento geral e 

de 0,5 pontos percentuais abaixo do orçamento da Área Social (ver Tabelas XIV e XV). 

Estes indicadores traduzem o crescimento relativo e absoluto da função Educação/Cultura 

nos dois períodos, significando a participação crescente desta função no gasto orçamentário 

do município, a despeito do fato de o crescimento real do gasto na Área Social no primeiro 

período (1988-91) não ter acompanhado a evolução real dos gastos totais do município. 

Ao realizar-se a comparação das diversas funções do orçamento da Área Social, 

verifica-se que a função Educação/Cultura ocupa a última posição em termos do gasto 

percentual médio, o primeiro período com 22,5% e o segundo com 24,5%. A variação em 

relação à primeira posição (Transporte), respectivamente, de 8 e 4,5 pontos percentuais, 

confirma a distribuição mais homogênea dos gastos nas Políticas Sociais no segundo 

período (ver Tabela XV). Em termos do gasto percentual real, verifica-se aumento de 

83,5% para o primeiro período e de 24% para o segundo, correspondendo a um aporte de 

recursos da ordem de US$397.710.000,00 no período 1988-91 e de US$77.932.000,00 no 

período 1989-91 (ver Tabela XV). Este significativo aporte de recursos é devido em grande 

parte não só às transferências constitucionais e à capacidade tributária do município, mas 

também ao nível de prioridade conferido à Educação no interior da Área Social, em ambos 

os períodos.  

A análise comparativa entre os dois períodos evidencia uma pequena variação 

na média relativa da participação da função Educação/Cultura no total do orçamento da 

Área Social, com 22,5% no período 1988-91 e 24,5% no período 1989-91. No entanto, em 

ambos os períodos, a participação média real da função Educação/Cultura comparada à 

evolução real do orçamento da Área Social revela um mesmo comportamento -- sempre 

favorável à Educação --, apresentando um diferencial maior no período 1988-91 (78,5 
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pontos percentuais) em comparação ao período 1989-91 (ou decréscimo de 0,5%) (ver 

Tabelas XIV e XV). No entanto, comparados ao percentual médio real da Área Social nos 

dois períodos, estes diferenciais são mais expressivos: 75,5% em relação ao primeiro 

período e decréscimo de 10% em relação ao segundo. 

Este fato significa que, internamente à Área Social, a apropriação real de 

recursos cresce em ambos os períodos, sendo significativamente maior no segundo do que 

no primeiro período, não obstante manter-se praticamente estável a participação média 

relativa da função Saúde/Saneamento (22,5% e 24,5%) no total do gasto orçamentário da 

Área Social. 

Em resumo, para o período 1988-91, a participação orçamentária da função 

Educação/Cultura apresenta um significativo incremento quando comparada à evolução dos 

gastos do orçamento geral e da Área Social11. Destaque-se que, nesse período, o 

crescimento é mais significativo em relação à Área Social (75,5% acima da sua média) do 

que em relação ao orçamento geral (156% acima da sua média). No período 1989-91, esta 

relação se inverte, apresentando crescimento mais significativo em relação ao orçamento 

geral (247% acima da média do orçamento) do que em relação à Área Social (10% acima da 

média dessa área). 

                                                           
11 Para o período 1989-91 teve um crescimento de 7% em relação ao orçamento geral e um decréscimo de 

0,5% em relação ao orçamento social. 



 

TABELA XIV 
 

Orçamento geral e funções da Área Social  
Município de São Paulo 

US$ 
 

FUNÇÃO/ANO 1988* % 1989** % 1990 % 1991 % M.Relat. M.ABSOL**
* 

           
EDUCAÇÃO/CULTURA 273,999,296.00 10.55 593,777,201.00 15.13 568,605,220.00 15.62 671,709,847.00 16.91   

 1  116.70  107.52  145.15  14.55 123.12 
   1  -4.23  13.12  15.88 4.44 
           

HABITAÇÃO/URBANISMO. 403,676,506.00 15.55 568,261,304.00 14.48 561,580,172.00 15.42 594,168,907.00 14.96   
 1  40.77  39.11  47.18  15.10 42.35 
   1  -1.17  4.55  14.95 1.69 
           

SAÚDE/SANEAMENTO. 359,917,149.00 13.86 532,014,829.00 13.55 594,318,846.00 16.32 660,797,934.00 16.64   
 1  47.81  65.12  83.59  15.09 65.50 
   1  11.71  24.20  15.50 17.95 
           

TRANSPORTE 677,047,954.00 26.08 708,759,478.00 18.06 784,653,230.00 21.55 607,521,954.00 15.29   
 1  4.68  15.89  -10.26  20.24 3.43 
   1  10.70  -14.28  18.30 -1.79 
           

TOTAL  ÁREA SOCIAL 1,714,640,905.00 66.04 2,402,812,812.00 61,22 2,509,157,468.00 68,91 2,534,198,642.0
0 

63,80   

 1  40,13  46,23  47,79  65,52 44,71 
   1  4,42  5,46  65,35 4,94 

TOTAL ORÇAMENTO 2,596,165,332.00 100 3,925,364,134.00 100 3,640,984,433.00 100 3,972,207,759.0
0 

100   

 1  51.19  40.24  53.00   48,14 
   1  -7.24   1.19   - 3,02 

 
 
 FONTE DOS DADOS BRUTOS: FUNDAÇÃO SEADE . 
 *     ANO REFERÊNCIA = 1. PARA COMPARAÇÃO DO PERÍODO 1988-91 
 **   ANO REFERÊNCIA = 1.PARA COMPARAÇÃO DO PERÍODO 1989-91 
 *** MÉDIA DA EVOLUÇÃO REAL DOS GASTOS ORÇAMENTÁRIOS. 
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TABELA XV 
 

Orçamento da Área Social. Município de São Paulo 
1988-1991 

 
US$ 

 
FUNÇÃO/ANO 1988(1) % 1989(2) % 1990 % 1991 % M.Relat. ORDEM 

           
EDUCAÇÃO/CULT. 273,999,296.00 15,97 593,777,201.00 24,71 568,605,220.00 22,66 671,709,847.00 26,91   

 *       * 22,46 4o.LUG 
   *     * 24,62 2o.LUG 
           

HABITAÇÃO/URB. 403,676,506.00 23,54 568,261,304.00 23,64 561,580,172.00 22,38 594,168,907.00 23,44   
 *       * 23,25 2o.LUG 
   *     * 23,15 4o.LUG 
           

SAÚDE/SANEAM. 359,917,149.00 20,99 532,014,829.00 22,14 594,318,846.00 23,68 660,797,934.00 26,07   
 *       * 23,22 3o.LUG 
   *     * 23,96 3o.LUG 
           

TRANSPORTE 677,047,954.00 39,48 708,759,478.00 29,49 784,653,230.00 31,27 607,521,954.00 23,97   
 *       * 31,05 1o.LUG 
   *     * 28,24 1o.LUG 
           

TOTAL  ÁREA 
SOCIAL 

1,714,640,905.00 100 2,402,812,812.00 100 2,509,157,468.00 100 2,534,198,642.00 100   

 1  40,13  46,23  47,79  44,71(3)  
   1  4,42  5,46  5,46(3)  

 
 
 FONTE DOS DADOS BRUTOS: FUNDAÇÃO SEADE . 
 (1)   ANO REFERÊNCIA = 1. PARA COMPARAÇÃO DO PERÍODO 1988-91 
 (2)   ANO REFERÊNCIA = 1. PARA COMPARAÇÃO DO PERÍODO 1989-91 
 (3)   MÉDIA ABSOLUTA 

 



V. PENSANDO A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

1. A Relação Executivo/Legislativo 

Os partidos políticos que se colocaram como oposição ao governo e aqueles que 

trabalharam junto à administração no período 1989-1992 foram os seguintes: 

Partidos de situação: Partido dos Trabalhadores (PT), também partido do governo nesse 

período; Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Partido Socialista Brasileiro (PSB); Partido 

Democrático Trabalhista (PDT). 

Partidos de oposição: Partido Democrático Social (PDS); Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB); Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB); Partido da Frente Liberal (PFL); Partido Liberal (PL). 

Quanto à origem dos distintos projetos, vale ressaltar aqui o peso da iniciativa 

do Legislativo frente ao Executivo, o que contrasta com as experiências dos municípios de 

pequeno e médio porte. 

 

 

TABELA XVI 

Quadro comparativo: Projetos de lei de iniciativa do  
poder Executivo e poder Legislativo 

 

Temas Poder Executivo Poder Legislativo Total 

Recursos Humanos 05 (50%) 04 (10%) 09 (17%) 

Orçamento 02 (20%) - 02 (5%) 

Descentralização 01 (10%) - 1 (2%) 

Outros 02 (20%) 21 (50%) 23 (44%) 

Movimento e 

Participação Social 

- 06 (14%) 06 (11,5%) 

Rede Física - 05 (12%) 05 (10%) 

Programas Específicos - 06 (14%) 06 (11.5%) 

Total 10 (100%) 42 52 (100%) 

Fonte: Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo. 
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TABELA XVII 

Projetos de Lei de iniciativa do Executivo para a Área da Educação 
 

Temas Aprovados Em tramitação Total 

I. Recursos Humanos: 05 -- 05(50%) 

   1. Criação de cargos 02 -- 02 

   2. Contrato de Pessoal 01 -- 01 

   3. Jornada de Trabalho 01 -- 01 

   4. Estatuto do Magistério 01 -- 01 

II. Orçamento: 01 01 02(20%) 

   1. Diretrizes Orçamentárias. 01 -- 01 

   2. Plano Plurianual. -- 01 01 

III. Descentralização: 01 01 01(10%) 

   1. Reforma Administrativa. -- 01 01 

IV. Outros: 02 -- 02(20%) 

   1. Fundo Desen. Educação -- 01 01 

   2. Atendimento à Rede 

Municipal de Ensino. 

-- 01 01 

TOTAL 06(60%) 04(40%) 10 

 Fonte: Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo 

 

O macrotema Recursos Humanos concentra a maior parte dos Projetos de Lei 

de iniciativa do Executivo (50%), todos aprovados. Dentre eles, o Estatuto do Magistério, 

alvo de diversas discussões por parte do próprio poder Executivo, poder Legislativo e 

representantes dos profissionais do ensino municipal. 

O Projeto de Lei referente ao Estatuto dispõe sobre os princípios norteadores da 

educação municipal; define o campo de atuação dos profissionais do ensino; estabelece a 

configuração da carreira do Magistério e a composição do quadro de servidores, seus 
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direitos, deveres e as jornadas de trabalho; regulamenta as disposições relativas aos 

servidores não estatutários, e cria o Conselho de Escola. 

No que se refere à sua tramitação, antes de ser apreciado pelas Comissões e 

membros da Câmara o projeto recebeu uma mensagem aditiva, elaborada pela Secretaria 

Municipal da Educação e fruto de discussões com os representantes de profissionais do 

ensino, com o objetivo de torná-lo mais claro. 

Encaminhado à apreciação, foi elaborado um substitutivo pelas Comissões de 

Administração Pública, de Educação, Cultura e Esportes e de Finanças e Orçamento. 

Aprovadas as modificações sugeridas por essas Comissões, o Projeto obteve aprovação pela 

maioria dos membros da Câmara, sendo sancionado pelo Executivo. 

Os outros projetos apresentados estão relacionados com criação de cargos, 

contratação de pessoal e jornada de trabalho. 

Os Projetos de Lei sobre Orçamento referem-se às Diretrizes Orçamentárias 

para 1993 e ao Plano Plurianual de Investimentos (1992-1994). 

As Diretrizes Orçamentárias, apresentadas sob a forma de Projeto de Lei, 

conferem à Educação a aplicação de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento 

do ensino, considerando a disposição da Lei Orgânica do Município, a qual prevê a 

aplicação nessa área de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências (Lei Orgânica do Município de São 

Paulo/1989: artigo 208). 

O Projeto original sofre algumas modificações provenientes do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, não relacionadas com a área da Educação. 

O Plano Plurianual de Investimentos do Município para o triênio 1991-1994, 

elaborado no ano de 1991, estabelece a programação de despesas para a área de Educação, 

entre outros setores. 

Quanto ao tema Descentralização, o Executivo apresenta um Projeto de lei 

sobre a reorganização administrativa da Prefeitura do Município de São Paulo que, de 

acordo com a Lei Orgânica do Município, estabelece a criação de 13 (treze) subprefeituras e 
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reduz para 5 (cinco) as 17 (dezessete) Secretarias Municipais atuais. Este projeto ainda se 

encontrava em tramitação no final da gestão. No que diz respeito à área da Educação em 

especial, a atual Secretaria Municipal de Educação deveria se transformar em 

Coordenadoria de Educação, ficando diretamente relacionada à Diretoria de 

Desenvolvimento Social; esta, por sua vez, é subordinada ao Subprefeito. 

O atendimento a alunos da Rede Municipal de Ensino e a criação do Fundo 

Municipal para o Desenvolvimento da Educação estão dispostos em Projetos de lei que 

continuam em tramitação no fim da gestão. Este último foi objeto de uma série de 

alterações efetuadas a partir de substitutivos elaborados pelas Comissões de Constituição e 

Justiça, de Educação, Cultura e Esportes e de Finanças e Orçamento. 

Projetos de Lei de iniciativa do poder Legislativo para a área da Educação 

Segue abaixo quadro demonstrativo da disposição dos Projetos de Lei, segundo 

classificação por macrotemas. 

 

TABELA XVIII 

Temas Situação dos Projetos de Lei Total 

 Aprovados Em 

Tramitação 

Arquivados Retirados  

I. Movimento e 

Participação Social 

01 05(13,5%) -- -- 06(14%) 

II. Programas 

Específicos 

-- 05(13,5%) 01 -- 06(14%) 

III. Rede Física -- 05(13,5%) -- -- 05(11.6%) 

IV. Recursos 

Humanos 

-- 05(13,5%) -- -- 05(11,6%) 

V.Orçamento -- -- -- 01 01 

VI. Outros 02 17(46%) -- 01 20(46,5%) 

TOTAL 03(100%) 37(100%) 01 02 43(100%) 

 

Os temas identificados referentes ao macrotema Movimento e Participação 

Social (três Projetos de Lei) dizem respeito à criação dos Conselhos de Educação Municipal 

(PMDB) e Regional (PSDB). 
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Relacionados à sociedade civil e de modo indireto à Área da Educação, estão os 

projetos que dispõem sobre Associações de Bairros (já na forma de Lei), Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (de autoria do PSDB) e Projeto que autoriza o 

Executivo a firmar convênio com entidades diversas para programa de Educação Ambiental 

(PT). 

Foram identificados diversos temas com relação ao macrotema Programas 

Específicos, a saber: 

• atendimento a estudantes do Município de São Paulo: consta de 2 (dois) projetos de 

autoria do PT. 

• cursos de alfabetização, complementação do ciclo básico e ensino profissionalizante: 2 

(dois) projetos de autoria do PL e PT. 

• relacionados às pessoas portadoras de deficiências: 2 (dois) projetos de autoria de 

vereadores do PDS e PT. 

Os temas relacionados acima encontram-se inscritos em Projetos de lei que, em 

sua maioria, estão em tramitação em dezembro de 1992 na Câmara, à exceção de 1 (um) 

projeto relacionado a pessoas deficientes, que, por sua vez, foi vetado pelo poder Executivo. 

Vale lembrar que, mesmo em tramitação, projetos voltados ao atendimento de 

pessoas portadoras de deficiências físicas e aos alunos da Rede Municipal de Ensino 

sofreram parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de adequá-los à legislação 

vigente. 

Dois temas principais foram identificados no macrotema Rede Física. O 

primeiro se refere à criação de bibliotecas circulantes, de autoria do PT; atualmente na 

forma de Lei, este Projeto, em sua tramitação, sofreu um substitutivo por parte da Comissão 

de Constituição e Justiça, com o objetivo de adequar as disposições nele contidas aos 

termos da legislação, sem no entanto alterar seu sentido original. Outro tema identificado 

relaciona-se diretamente à Rede Física e equipamentos da área da Educação. Foram 4 

(quatro) os Projetos elaborados neste sentido, dois de autoria do PT, um do PDT e outro do 

PDS; todos se encontram em tramitação na Câmara Municipal. 

O macrotema Recursos Humanos apresenta temas de modo geral envolvendo 

os servidores do ensino municipal. Um Projeto de Lei, de autoria do PMDB, trata da 
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jornada única docente e discente de seis horas nas 1ª e 2ª séries do ensino de primeiro grau 

do Município. Com parecer de ilegalidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça, 

este Projeto permanece em tramitação em dezembro de 1992. A gratificação ou benefício 

aos servidores da área da educação está inscrita em 3 (três) Projetos de lei, ainda em 

processo de tramitação. 

Outros projetos estão relacionados à gratificação especial pelo trabalho com 

crianças, de autoria do PMDB e um, de autoria do PT, está voltado aos servidores não 

efetivos de cargos docentes da Rede Municipal de Ensino. 

A definição das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino está 

inscrita em Projeto de Lei, de autoria do PSDB. De acordo com o disposto na Lei Orgânica 

do Município (artigo 208), o projeto estabelece que o Município deverá aplicar, 

anualmente, no  mínimo 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental e da educação infantil. 

Quanto à sua tramitação, este projeto teve sua redação ligeiramente alterada sob 

o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de adequá-lo à legislação vigente. 

Mas foi vetado, uma vez que as despesas em educação já estão previstas em Lei, através da 

elaboração de Projeto de iniciativa do Executivo sobre as Diretrizes Orçamentárias. 

O macrotema Outros apresenta Projetos de lei com enfoques muito variados, 

mas foi possível identificar temas comuns que podem ser agrupados como segue: 

• Sobre a organização curricular do ensino municipal, foram identificados Projetos de lei 

fixando matérias específicas a serem implantadas nas Escolas de primeiro grau do 

Município. Vale ressaltar que é de competência da União, através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nacional, legislar sobre tais assuntos. Quanto à organização do 

currículo, cabe ao Conselho Federal de Educação fixar as matérias-comuns de âmbito 

nacional e aos Conselhos Estaduais as matérias específicas, passíveis de escolha pelos 

estabelecimentos educacionais, os quais poderão ainda incluir outras matérias que não as 

já relacionadas (Lei número 5.692, de 11 de agosto de 1971, com alterações feitas pela Lei 

nº 7.044, de 16 de outubro de 1982). 
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• Com parecer de ilegalidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça, 

permanecendo portanto em processo de tramitação, estão as disciplinas de artes marciais 

(karatê, judô, kung-fu) e capoeira, de autoria do PSDB; ensino religioso, de autoria do 

PDT; e direito constitucional - estudos básicos, de autoria do PMDB. 

• Em processo de tramitação na Câmara Municipal, sem qualquer parecer emitido pelas 

instâncias competentes, estão: disciplina que tenha por objetivo a preservação do meio 

ambiente, o equilíbrio ecológico e a exploração racional dos recursos naturais, de autoria 

do PL; disciplina de horticultura prática, com implantação de hortas comunitárias, de 

autoria do PDS; matérias sobre trânsito, prevenção contra o uso de drogas e primeiros 

socorros, de autoria do PDS; e Estudo Básico de Ecologia, de autoria do PT. Somente a 

disciplina de Educação em Direitos Humanos, disposta em Projeto de autoria do PT, foi 

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, a fim de melhorar o texto, 

permanecendo em tramitação. 

A criação de classes especiais para alunos excepcionais, alunos lentos e crianças 

autistas é um tema que se sobressai neste macrotema. PDS, PT e PTB elaboraram Projetos 

neste sentido, que permanecem em tramitação na Câmara. Com relação à expressão “alunos 

excepcionais” utilizada nos Projetos, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer 

considerando-a extremamente abrangente, uma vez que pode ser indicativa de qualquer tipo 

de excepcionalidade -- deficiência mental, auditiva, visual etc. --, como também pode 

designar o superdotado; sugeriu então a expressão “excepcionais - deficientes mentais” 

(Parecer nº 036/89, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 

029/89). 

Um terceiro tema identificado está relacionado à celebração de convênios. 

Trata-se de Projeto de autoria do PDS, já na forma de lei, o qual estabelece convênio com 

entidades reconhecidas de Utilidade Pública para a manutenção de cursos básicos de 

alfabetização e cursos especiais para crianças excepcionais. 

Aspectos relacionados à Rede Municipal de Ensino estão presentes em projetos 

que enfocam a utilização da rede física para fins de assistência médica, de lazer, nos 

períodos de férias e ainda a implantação de rede de ensino profissionalizante nas regiões do 

Campo Limpo, Santo Amaro, Capela do Socorro, Parelheiros e Cidade Ademar. Sobre estes 
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Projetos, vale lembrar que o primeiro foi retirado pelo autor, previamente a qualquer 

parecer, e os demais permaneciam em tramitação até o fim da gestão. 

 

TABELA XIX 

Projetos de Lei referentes aos partidos políticos de situação e de oposição 

 

Temas Partidos Políticos 

 Oposição Situação Total 

I. Movimento e 

Participação Social 

04(19,4%) 02(11,8%) 06(13,9%) 

II. Programas Específicos 02(7,6%) 04(23,5%) 06(13,9%) 

III. Rede Física 01(3,8%) 04(23,5%) 05(11,6%) 

IV. Recursos Humanos 04(15,4%) 01(5,8%) 05(11,6%) 

V. Orçamento -- 01(5,8%) 01(2,3%) 

VI. Outros 15(57,8%) 05(29,6%) 2O(46,7%) 

TOTAL 26 (100%) 17 43(100%) 

 

Os partidos de oposição se sobressaem de maneira geral quanto à iniciativa de 

apresentação de Projetos de Lei e o macrotema Outros tem maior destaque, tanto entre os 

projetos apresentados pela situação quanto pela oposição. 

Vale lembrar que, segundo demonstra o quadro, a grande maioria dos projetos 

elaborados no período 1989-1992 permaneceu em tramitação ou foi arquivada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA XX  
Projetos de Lei encaminhados pelos partidos de oposição para a área de Educação 

Temas PDS PMDB PSDB PTB PL Total 



 73 

I. Movimento e 

Participação Social 

-- 01 03 -- -- 04(l1,4%) 

II. Programas 

Específicos 

01 -- -- -- 01 02(7,6%) 

III. Rede Física 01 -- -- -- -- 01(3,8%) 

IV. Recursos Humanos -- 03 01 -- -- 04(15,4%) 

V. Outros 07 04 02 01 01 15(57,8%) 

TOTAL 9 

(34,6%) 

8 

(30,7%) 

6 

(23%) 

1  

(3,8%) 

2 

(7,6%) 

26 

 

O PDS encaminhou 9 (nove) Projetos de Lei para a área da Educação, sendo 

que somente foi aprovado um projeto sobre convênio, elaborado em 1989 e de autoria do 

vereador Walter Abrahão, do PDS. Até dezembro de 1992, seis projetos constavam como 

em tramitação. São projetos relacionados à Rede Física (do vereador Bruno Feder), 

Programas Específicos (do vereador Biro Biro) e ampliação do currículo escolar (dos 

vereadores Biro Biro e Walter Abrahão). Consta ainda um projeto arquivado (do vereador 

Bruno Feder) sobre deficientes físicos, e outro vetado, do mesmo vereador, referente à Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo. 

O PMDB apresentou Projetos de Lei que, até dezembro de 1992, permaneciam 

em tramitação. Entre eles, destacam-se os seguintes temas: 

1) Movimento e Participação social, Projeto de Lei encaminhado pelo vereador Nelson 

Guerra. 

2) Recursos Humanos, com projetos de iniciativa dos vereadores Nelson Guerra e Lídia 

Correia. 

3) Relacionados ao macrotema Outros estão os Projetos de Lei elaborados pelo vereador 

Caruso, referentes à sociedade civil, ampliação do currículo escolar e ensino 

profissionalizante, e ainda, de autoria do vereador Nelson Guerra, o Projeto sobre Rede 

Municipal de Ensino. 

O PSDB obteve aprovação em um único Projeto de Lei, de autoria do vereador 

Walter Feldman, referente ao tema sociedade civil. Em tramitação em dezembro de 1992 
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constavam os Projetos de Lei relacionados à criação de Conselhos em Educação e 

sociedade civil, respectivamente, de autoria dos vereadores Arnaldo Madeira e Roberto 

Trípoli. O vereador Paulo Kobayashi encaminhou dois Projetos de Lei, sendo um 

relacionado a Recursos Humanos e outro à ampliação do currículo escolar. 

 

TABELA XXI 

Temas de interesse encaminhados pelos partidos políticos de situação 

Temas PT PDT PSB Total 

Movimento e Participação Social 01 -- 01 02 (11,8%) 

Programas Específicos 04 -- -- 04 (23,5%) 

Rede Física 03 01 -- 04(23,5%) 

Recursos Humanos 01 -- -- 01(5,8%) 

Orçamento -- -- 01 01(5,8%) 

Outros 04 01 -- 29,6%) 

TOTAL 13 

(76,4%) 

02 

(11,7%) 

02 

(11,7%) 

17(100%) 

 

O Partido dos Trabalhadores apresentou 13 (treze) Projetos de Lei, sendo que, 

até dezembro de 1992, apenas um foi aprovado. Relacionado ao macrotema Programas 

Específicos estão os Projetos de Lei sobre Rede Municipal de Ensino e Estudantes do 

Município de São Paulo (do vereador Arselino Tatto), e disposições sobre curso de Ciclo 

básico e Alfabetização (do vereador Gilson Barreto). Em Rede Física encontramos Projetos 

sobre a criação de biblioteca circulante (do vereador Arselino Tatto) e a Rede Municipal de 

Ensino; também relacionados a este tema foram encaminhados dois Projetos de Lei, sendo 

um de autoria do vereador Arselino Tatto e outro do vereador Odilon Guedes. O macrotema 

Outros concentra Projetos de Lei sobre serviço de transporte (Odilon Guedes) e a criação de 

classes especiais para crianças autistas (Eduardo Suplicy). A ampliação da grade curricular 

para a Rede Municipal de Ensino foi alvo de dois Projetos de Lei encaminhados pelos 

vereadores Arselino Tatto e Pedro Dallari. Os vereadores Arselino Tatto e Mauro Puerro 

apresentaram, respectivamente, Projetos de Lei relacionados a Movimento e Participação 

Social e Recursos Humanos. 
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Quanto ao PDT, foram encaminhados somente dois Projetos de Lei, de autoria 

do vereador Oswaldo Sanches, sobre Rede Física e ampliação da grade curricular, ambos 

permanecendo em tramitação até dezembro de 1992. 

Recursos Humanos pode ser considerado, num primeiro momento, o principal 

alvo de atuação do poder Executivo tendo em vista os temas ali inscritos: criação de cargos, 

contratação de pessoal, jornada de trabalho e ainda o Estatuto do Magistério. Vale lembrar 

que todos os projetos envolvendo os temas acima transformaram-se em lei.  

À exceção do Estatuto do Magistério, que foi objeto de inúmeras discussões 

entre representantes do Executivo, Legislativo e servidores do ensino municipal, tendo por 

isso sofrido várias alterações em seu projeto original, a tramitação dos demais projetos 

ocorreu sem qualquer problema. 

Projetos de Lei abrangentes, elaborados pelo Poder Executivo, também são 

relacionados no sentido de identificarmos as disposições referentes à área da educação. São 

eles: Projeto de Lei sobre a Reforma Administrativa, Diretrizes Orçamentárias e o Plano 

Plurianual. 

De modo geral, os temas de iniciativa do Poder Executivo são importantes por 

si mesmos, uma vez que abrangem a estrutura funcional da Secretaria, dispõem sobre as 

diretrizes do ensino municipal e têm por objetivo consolidar as ações em educação: 

ampliação dos recursos humanos, planejamento de despesas para a educação, reorganização 

da estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Educação e captação de recursos. 

Antes, porém, de identificar o padrão de gestão através dos Projetos de Lei de 

iniciativa do Legislativo, cabe ressaltar que a grande maioria deles se encontra em 

tramitação e somente 7% (sete por cento), ou três projetos, constam como aprovados, o que 

se deve ao fato, comum em todos os macrotemas, de que os projetos permanecem à espera 

de votação pelos membros da Câmara e alguns sequer receberam o parecer das Comissões. 

Os substitutivos elaborados pelas Comissões têm como objetivos: 

• adequar a redação às normas exigidas; 

• definir claramente os termos utilizados nos projetos para que não causem dúvidas em sua 

interpretação; 
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• adequar disposições presentes nos projetos a fim de viabilizar seu encaminhamento; 

• estabelecer normas no caso do não cumprimento da lei, quando estas não constam do 

projeto original. 

Ocorre parecer contrário ao projeto quando o mesmo traz disposições que já 

constam em lei. O parecer de ilegalidade se dá quando um projeto de iniciativa do 

Legislativo trata de competências que dizem respeito ao Poder Executivo, como é o caso de 

criação de cargos ou de alteração da estrutura física da Secretaria da Saúde. Ocorre o veto 

sobre o parecer do poder Executivo quando o Projeto apresenta vício de iniciativa, como é o 

caso de projetos sobre assistência médica aos servidores, campanha de higiene e 

saneamento, jornada de trabalho, exames médicos biométricos para alunos. 

À exceção do parecer vetando projeto sobre despesas em educação (pelo fato de 

já existir em lei tais disposições), o substitutivo, quando ocorre, tem caráter corretivo, a fim 

de esclarecer determinados termos utilizados nos projetos e que são passíveis de 

interpretação duvidosa, ou então adequar a redação à legislação vigente. 

As principais ações foram orientadas para a Rede Municipal de Ensino, 

envolvendo principalmente três âmbitos: 

• Aos estudantes do Município de São Paulo voltou-se atenção especial quanto à 

implantação de serviço de transporte, cursos de alfabetização, ciclo básico e 

profissionalizante, atendimento nas escolas municipais de crianças portadoras de 

deficiências e criação de classes especiais para excepcionais-deficientes mentais, jornada 

única (de seis horas) para alunos das 1ª e 2ª séries do primeiro grau (neste caso há o 

envolvimento de docentes). 

• Rede Física e equipamentos da Rede Municipal de ensino, com a criação de bibliotecas, 

utilização do espaço e equipamentos para fins de assistência médica, com a implantação 

de postos de enfermagem e destinação de área para lazer em períodos de férias. 

• Organização curricular: nota-se que este item mereceu especial atenção, uma vez que 

todos os partidos políticos apresentaram Projetos de Lei sobre o tema, objetivando a 

ampliação do currículo escolar de primeiro grau no Município de São Paulo. Porém, tais 

iniciativas não se traduziram em ações, já que permanecem em tramitação na Câmara, 
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algumas inclusive sem o respaldo de legalidade conferido pela Comissão de Constituição 

e Justiça. 

Recursos Humanos e captação de recursos financeiros podem ser identificados 

como ações prioritárias para o poder Executivo, uma vez que as Diretrizes Orçamentárias, o 

Plano Plurianual e a Descentralização Administrativa da Prefeitura e Secretarias Municipais 

são projetos também prioritários, porém destinados a setores não vinculados à área da 

Educação. Este macrotema destaca-se não só pela incidência de Projetos de Lei, mas 

também porque são ações que envolvem a estrutura funcional da Secretaria Municipal de 

Educação e a comunidade escolar como um todo. Porém, as ações ali previstas têm caráter 

pontual; são aspectos específicos abrangendo determinados setores, como é o caso de 

docentes de 1ª e 2ª séries do primeiro grau, docentes que trabalham especificamente com 

crianças, ou com relação aos servidores não efetivados que trabalham na Rede Municipal de 

ensino. 

Considerando os temas trabalhados, identificou-se a Rede Municipal de Ensino 

como foco central das ações prioritárias do poder Legislativo, uma vez que, a partir daí, 

diversos setores puderam ser incluídos nas ações em educação, já citados anteriormente. 

Este tema também fez parte do conjunto de iniciativas dos partidos, sobressaindo-se o PT, 

PDS, PMDB e PSDB como envolvidos na organização curricular, atendimento aos alunos 

da Rede Municipal de Ensino e na  utilização e funcionamento da rede física e 

equipamentos. 

2. A Perspectiva dos Distintos Atores 

A análise das entrevistas realizadas em São Paulo tem como objetivo principal 

verificar o nível de informação dos distintos atores -- Administração, Legislativo e 

Sociedade Civil -- com relação à política de educação do Município no período estudado. A 

análise é realizada de acordo com os seguintes temas: 

1. Propostas de governo; 

2. Alcances e limites da política implementada; 

3. Relação Executivo/Legislativo e Executivo/Sociedade; 

4. Descentralização; 

5. Controle Público; 
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6. Financiamento. 

 

O Nível de Informação  

Executivo e Administração 

Foram entrevistados o Chefe de Assessoria Técnica e de Planejamento, o 

Assessor de Gabinete, o Coordenador do CONAE, o Coordenador do MOVA e 2 

Coordenadores de NAE. 

Os membros da Administração mencionam como propostas as quatro diretrizes 

gerais da Secretaria:  

• Democratização do Acesso - ênfase nos investimentos realizados nos prédios escolares. 

• Democratização da Gestão articulada com Qualidade de Ensino - importância decisiva 

da participação dos diversos segmentos envolvidos na atividade escolar. 

• Educação de Jovens e Adultos. 

Com relação à Democratização do Acesso, destaca-se a reestruturação orgânica 

do CONAE -- responsável pelo abastecimento das escolas e reestruturação dos recursos 

humanos (racionalização e moralização dos procedimentos de alocação e contratação de 

pessoal e a descentralização das atribuições administrativas do gabinete para a CONAE, da 

CONAE para os Núcleos de Ação Educativa). 

Quanto à Democratização da Gestão/Qualidade do Ensino, ela se dá através da 

implementação do Estatuto do Magistério e do Regimento Comum da Escolas, que 

asseguram a atuação dos Conselhos de Escola e dos encontros pedagógicos como 

instrumento decisivo para o envolvimento da comunidade na organização da vida escolar. 

Nessa direção, são apontadas as iniciativas coletivas de combate à depredação escolar, o 

novo processo de avaliação escolar e a elaboração de projetos pedagógicos pelas escolas. 

Ainda com relação ao tema Qualidade do Ensino são destacadas três frentes 

complementares: os grupos reunidos no projeto de interdisciplinaridade (voltado para a 

articulação das diversas áreas curriculares), os graus de formação de professores e os 

projetos especiais. 
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Quanto à Educação de Jovens e Adultos, o Programa MOVA se caracteriza 

como uma nova relação do poder público com a população com o objetivo de incentivar a 

articulação de um trabalho conjunto com as associações de bairro e os núcleos de 

alfabetização. 

As propostas da administração visavam acima de tudo a garantir a autonomia 

das escolas e, para tanto, a Secretaria implanta um processo de planejamento denominado 

“Sistemática de Planejamento como Instrumento de Mobilização Popular”, através do qual 

cada escola define e prioriza suas demandas. 

Num primeiro momento, são feitos o reconhecimento e a consulta em torno das 

necessidades, com a discussão e deliberação sobre as prioridades que se traduzem em 

propostas orçamentárias; a partir do Plano de Escola que cada Núcleo de Ação Educativa e 

cada Colegiado de Representantes de Conselho de Escola estruturam, é definido um Plano 

Regional de Educação. Ao Órgão Central e ao Conselho Municipal compete a definição do 

Plano Municipal que resultará da sistematização das propostas e formulações apresentadas 

nos Planos Regionais. 

Trata-se de uma proposta inovadora, que tem nos Planos Regionais o fio 

condutor de uma concepção de planejamento participativa; sua elaboração explicita e 

concretiza o conceito de participação, entendido como “participação no processo decisório”. 

Ao definir a unidade escolar como centro de um processo que desencadeia um 

conjunto de articulações e decisões colegiadas, a Secretaria Municipal de Educação 

estabelece um processo interativo entre dois pólos: num, as propostas definidas nos 

Conselhos de Escolas (CE) e priorizadas em fóruns entre as regiões; no outro, as propostas 

dos NAEs. 

A formulação desses Planos representa o momento de definição das 

necessidades objetivas para o trabalho, a oportunidade de confrontar necessidades, 

capacidades e recursos, de sentir a pressão da restrição orçamentária, que impede a 

expansão do atendimento e/ou qualidade das vagas existentes e de forjar estratégias de luta 

para ampliar os limites propostos. Trata-se de um momento privilegiado para democratizar 

o planejamento, tornando públicos os problemas existentes e procurando criar as condições 

políticas para sua superação. 



 80 

A concepção presente na proposta se baseia na lógica de ação direcionada da 

base para cima, reforçando os Conselhos de Escola como instâncias de organização 

coletiva. Nestes Conselhos e através de seus representantes, toda a comunidade escolar tem 

garantida a possibilidade de tomar decisões relativas às suas prioridades político-

educacionais e administrativas no marco das diretrizes da Secretaria Municipal de 

Educação. Estas prioridades estão registradas nos Planos das escolas e compatibilizadas nos 

Colegiados de Representantes de Conselho de Escola (CRECEs), tendo como objetivo 

traduzir-se em prioridades orçamentárias dos Planos Regionais de Educação, como 

auxiliares na construção da participação popular por educação formulada nos documentos 

oficiais da Secretaria. 

A proposta de planejamento também enfatiza que o Plano Regional deve ser 

visto como instrumento de integração e articulação população/Administração no intuito de 

ampliar o nível de democratização do acesso a partir da possibilidade de participação dos 

alunos, pais e comunidade na escolha das prioridades, considerando-se tratar-se de recursos 

sempre escassos que precisam ser negociados entre as diversas regiões. 

A concepção predominante é a de engajar a comunidade no processo, não 

apenas como prestadora de serviços, mas como interlocutora e gestora de políticas voltadas 

para interesses coletivamente colocados. 

O Executivo, entretanto, está consciente de que os limites da participação e 

autonomia estão dados não só pela própria dinâmica da organização social, mas pelos 

entraves que a legislação existente coloca quanto às responsabilidades pelo gerenciamento 

dos equipamentos. 

A lógica desta proposta está assentada na integração entre gestão democrática e 

política pedagógica, através da reorientação curricular e formação permanente dos 

professores e da proposição de uma nova qualidade do ensino. 

Os membros da Administração avaliam as propostas como tendo representado 

uma mudança qualitativa na gestão da escola pública. Segundo eles, as quatro diretrizes 

gerais são a referência de um projeto que questiona a visão autoritária da escola. A partir da 

articulação de iniciativas que rompem com a lógica perversa nela existente -- a qual acaba 

dificultando ou excluindo a maior parte da população pobre a quem se dirige --, a 
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democratização da gestão é pensada no sentido de garantir espaços que possibilitem o 

desenvolvimento das ações através das múltiplas respostas e das iniciativas da própria 

escola. 

As avaliações gerais da gestão, pela ótica dos membros da Administração, são 

de que a Secretaria avançou positivamente em algumas diretrizes. Dentre os principais 

avanços, destaca-se o processo de descentralização administrativa da Secretaria. Os NAEs 

possibilitaram uma nova dinâmica na relação das escolas com as instâncias administrativas. 

A ampliação da participação à comunidade escolar valoriza seu direito de intervir nas 

decisões da escola; esta participação também é valorizada nas diversas dinâmicas de 

trabalho, seja dos Conselhos de Escola, dos grupos de formação ou dos projetos próprios 

das escolas. 

Quanto aos impactos e resultados, os entrevistados enfatizam: 

1. a melhoria da qualidade física das escolas; 

2. o amplo trabalho de formação de professores, desenvolvido através de programas 

envolvendo diversas áreas temáticas e segmentos da escola; 

3. a aprovação do Estatuto do Magistério, que possibilita a remuneração do trabalho 

pedagógico desenvolvido além da hora/aula e que consolida o papel do Conselho de 

Escola; 

4. o alcance da democratização da escola, embora não se pudesse falar de um resultado 

homogêneo para o conjunto da rede escolar nem de garantias objetivas que assegurassem 

a sintonia entre o discurso da escola e a administração; 

5. o processo de descentralização administrativa e a implantação dos NAEs, como 

referência ao fortalecimento da autonomia local, que se consubstancia no repasse de 

recursos próprios para as escolas e na transformação dos NAEs em unidades 

orçamentárias; e 

6. os alcances da implantação do MOVA. 

Em relação aos principais obstáculos, são mencionados os entraves 

burocráticos para viabilizar a descentralização administrativa, principalmente no primeiro 

ano de governo, já que ela interferia diretamente na atitude autoritária, principalmente dos 



 82 

diretores “efetivos” de escola. Também são destacados os problemas relacionados com a 

ausência de mecanismos institucionais que agilizassem as propostas dos NAEs e as 

dificuldades de comunicação entre a Secretaria e a comunidade. 

Uma outra dificuldade apontada é a falta de articulação das diretrizes da 

Secretaria, apesar do esforço empreendido. A proposta de uma nova qualidade do ensino 

dificilmente era percebida como sendo parte componente do processo de democratização da 

gestão. 

As dificuldades relativas às políticas de Recursos Humanos são entendidas 

como resultado do próprio contexto cultural autoritário da escola. 

A resistência dos diretores de escola e a identificação das escolas com as 

propostas de governo são mencionadas como obstáculos à implementação das propostas. 

A relação Executivo/Legislativo é qualificada como “tensa” e “complexa”. Os 

principais aspectos enfatizados foram a resistência encontrada na Câmara (devido à 

pequena representatividade do PT ou à forte oposição ao partido) e a falta de agilidade na 

aprovação dos projetos. 

Para o governo, a relação entre os poderes Executivo/Legislativo se pautava 

pelo princípio da conduta ética no processo de negociação, historicamente marcado pelas 

práticas clientelísticas. Um traço característico destas práticas é o tratamento individual das 

demandas sociais. Neste aspecto, a mobilização da população é vista como fundamental, na 

medida em que a prática dos vereadores, tradicionalmente apoiada na solução de casos 

particulares, deixa de responder aos novos problemas apresentados pelas demandas 

organizadas. As reivindicações passam a ser formuladas em torno de temas gerais, que 

passam a exigir outro tipo de tratamento pelo Legislativo.  

A proposta do Estatuto do Magistério gerou intensos debates ao longo de 6 

meses, envolvendo 150 reuniões de esclarecimentos sobre no quê consistia e qual a sua 

repercussão. Ele foi finalmente aprovado por unanimidade. 

Destaca-se também o esforço realizado pela Administração para que os projetos 

do seu interesse fossem aprovados através de assessorias técnicas e da pressão dos 

movimentos populares. 
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A relação Executivo/Sociedade é abordada de maneira muito positiva. A 

abertura desta relação constitui em pressuposto da atuação do governo e seu alcance não foi 

maior em virtude de condicionantes externos. A principal linha de atuação foi o estímulo 

para a consolidação dos Conselhos nos seus diversos níveis. Embora a população reconheça 

neles uma instância importante de atuação, as dificuldades de uma participação efetiva 

revelam a distância entre o voluntarismo e a motivação da Administração para ampliar estas 

práticas. A Secretaria criou mecanismos que viabilizavam a participação popular, 

estimulando a sua dinâmica, embora não tenham sido utilizados tão bem quanto poderiam. 

As principais barreiras se localizam na comunidade dos educadores, 

notadamente no que se refere às dificuldades que encontravam para aceitar a inovação 

proposta pela gestão quanto à interação Escola/Comunidade. Embora várias comunidades 

demonstrem pouca disposição em participar da vida da escola, por sua vez muitas escolas 

mostram pouca disponibilidade para facilitar ou incentivar tal participação. 

Com referência à relação entre Município, Estado e União, o tema da 

descentralização é abordado principalmente em torno da ausência de uma contrapartida do 

governo estadual que viabilize a municipalização. Menciona-se o caso da merenda e dos 

transportes, cujos custos são cobertos quase que integralmente pela Prefeitura, assim como 

a prefeiturização dos prédios escolares, em que os convênios estabelecidos não foram 

cumpridos. 

Quanto à descentralização local, há unanimidade dos entrevistados quanto à 

atuação descentralizadora da Secretaria da Educação. O processo de descentralização 

administrativa da Secretaria é concebido como condição necessária à democratização da 

escola. Os principais aspectos destacados se relacionam ao processo de definição de 

prioridades, envolvendo representantes da comunidade escolar e da administração. As 

principais demandas das escolas, que anteriormente eram atendidas pelo gabinete da 

Secretaria, passam a ser dirigidas aos Núcleos de Ação Educativa (NAEs), que constituem a 

instância de governo mais próxima da escola. Em 1991, inicia-se o processo de 

descentralização orçamentária, com a finalidade de fortalecer a autonomia financeira dos 

NAEs, configurando um compromisso da gestão em fortalecer a autonomia local. 
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Por outro lado, menciona-se a resistência de muitos diretores às propostas de 

democratização da escola. Observa-se pelos depoimentos que, independentemente da região 

da cidade, as resistências, embora matizadas, são decorrentes do ethos autoritário que ainda 

permeia a sociedade, notadamente naqueles setores que mais diretamente se relacionam 

com os usuários. 

Os aspectos relativos ao controle público são abordados de forma bastante 

abrangente. 

Quanto ao tema das demandas sociais, em primeiro lugar é feita uma distinção 

entre aquelas formuladas pelas escolas (em torno das necessidades materiais) e aquelas 

feitas pela população que nem sempre se efetivam. A relação do governo com as demandas 

sociais se dava através dos canais de representação existentes: conselho de escola, CRECE 

(a nível do NAE), inter-CRECE (entre os NAEs) e fóruns em torno de questões mais 

amplas. Assim, as demandas eram caracterizadas coletivamente em função da sua inserção 

nos canais formais de participação, desde o nível interno da escola até as instâncias centrais 

da Secretaria. 

Em alguns NAEs há uma resistência bastante grande às mudanças; entretanto, 

isto não se verifica no nível das equipes que coordenam as diferentes tarefas, na medida em 

que são pessoas convidadas pelo coordenador do NAE. Nas escolas, entretanto, existem 

funcionários mais antigos que, na sua grande maioria, são avessos a mudanças. No começo 

houve bastante resistência; com o passar do tempo, as mudanças implantadas foram sendo 

vistas como positivas, na medida em que tanto a prática da administração como da 

população organizada estimularam uma nova atitude dos setores mais resistentes. 

Em muitos NAEs os funcionários são classificados em dois tipos de 

profissionais: “um desses, é constituído pelo profissional de carreira administrativa, são os 

efetivos no NAE. O outro tipo são os profissionais que mudam a cada administração; 

entretanto, pertencem à rede municipal de ensino. Esse pessoal volta para o seu trabalho 

na escola quando muda a administração do município. São professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos. O primeiro grupo de funcionários é em geral bastante 

permeável à participação, enquanto que os profissionais que são substituídos a cada 

gestão trazem a história da participação e que assumem a meta da gestão democrática ...”. 
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Em relação à forma de tratamento das demandas, existe preocupação em 

sintonizar aquelas que provêm da população com as prioridades da Secretaria. Elas são 

processadas através da definição de prioridades, em instâncias deliberativas de cada setor da 

Secretaria. Na escola, a instância deliberativa é o Conselho de Escola; nos órgãos da 

Secretaria, as discussões ocorrem nos colegiados, que reúnem representantes dos diversos 

segmentos administrativos. 

Com relação aos mecanismos de participação, destaca-se a atuação dos 

CRECEs, que possibilitaram uma discussão ampliada dos problemas de cada região, 

envolvendo representantes dos conselhos de escola (pais e equipe docente). 

As diversas instâncias de participação têm caráter deliberativo. O Conselho de 

Escola decide sobre os aspectos cotidianos da escola (como nomeação de cargos) e confere 

legitimidade às definições mais gerais da política educacional. 

Os entrevistados afirmam que, apesar das dificuldades decorrentes da 

inexperiência de organização e participação, os CRECEs foram se legitimando cada vez 

mais, sendo que os avanços superam em muito as dificuldades. Há casos em que o CRECE 

tem uma relação de dependência com o NAE, não possuindo existência autônoma; só se 

reúne quando o NAE convoca, o que ocorre quando se trata de discutir orçamento, 

matrícula, verbas etc. Nestes casos, ele pouco contribui na discussão, prevalecendo a 

proposta da administração do NAE. 

Nos NAEs que atendem a uma população mais desmobilizada e desmotivada 

para a participação e integração ao projeto da SME, observou-se falta de autonomia e 

dinamismo dos CRECEs. Nos NAEs mais ativos, a experiência do CRECE se configura 

como uma mudança não só quantitativa, mas também qualitativa, e num processo no qual 

se observa amadurecimento político da comunidade que participa, apesar das dificuldades 

de transporte, horários e distância. 

As dificuldades aparecem especialmente no nível organizacional; por exemplo, 

freqüentemente não há tempo para o representante do CRECE reunir-se com seus pares; 

assim, acaba expressando nas reuniões a sua opinião pessoal. Outra dificuldade explicitada 

é a de implantar uma visão regional, que é o objetivo da constituição dos CRECEs. As 
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pessoas ainda priorizam as questões específicas de cada escola, tendo bastante dificuldade 

para perceber os problemas em termos regionalizados e interrelacionados. 

Nos dois NAEs, onde existe uma base social mobilizada e organizada, os 

Movimentos Populares participam da discussão, da construção de escolas por mutirão e do 

debate em torno do projeto pedagógico. 

A participação do movimento popular se dá ou junto ao Conselho de Escola ou 

à instância aglutinadora a nível regional, o CRECE. 

O Conselho de Escola estava instituído no Regimento desde a gestão Mário 

Covas; entretanto, a gestão Jânio Quadros desconheceu sua existência. Quando se iniciou a 

gestão Luiza Erundina, a Secretaria de Educação do Município resgatou o Regimento da 

gestão Covas. Em 1989, foram implantados os Conselhos em todas as escolas através de 

uma campanha estimulando a participação e o debate com todos os setores da comunidade 

escolar. 

Em geral, pais e alunos não têm uma participação efetiva nos NAEs com menor 

presença do movimento popular. A deliberação é feita principalmente pela equipe técnica e 

pelos professores. Em diversos NAEs, os operacionais têm as mesmas reclamações de pais 

e alunos, citando-se situações “onde os diretores desaparecem com as atas prontas para 

assinatura”. Nos NAEs menos mobilizados, a participação dos alunos é pequena, na 

medida em que o Regimento em vigor reduz a sua possibilidade de participação, 

basicamente como reflexo da desorganização deste segmento e da sua falta de 

representatividade. Os pais têm uma participação maior, são mais atuantes que os alunos, 

apesar das dificuldades de tempo, de ouvir os pares e consultá-los. A participação dos 

professores é bastante problemática, uma vez que estes alegam falta de tempo. Talvez uma 

explicação possível seja a de que, pelo regimento, devem participar 16 professores; um 

número tão grande dificultaria a composição e participação. A equipe operacional em geral 

tem muita dificuldade de se expressar em decorrência da sua precária organização, horários, 

desinteresse, falta de percepção sobre a importância do CE. Já a equipe técnica tem uma 

participação mais efetiva, sendo que o diretor, os dois coordenadores pedagógicos, o 

assistente e o secretário são membros natos. 
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No NAE mais ativo as principais reclamações são com relação à falta de 

paridade; entretanto, o nível de participação dos pais é muito mais significativo. 

Quanto ao financiamento, os entrevistados centram suas respostas nos aspectos 

relacionados com as transformações dos NAEs em unidade orçamentárias. Esta mudança de 

orientação é mencionada como elemento de racionalidade administrativa que fortalece a 

resolução de dificuldades no plano da gestão das unidades escolares. 

Este processo foi objeto de muitas divergências, na medida em que a capacidade 

de execução dos serviços estava diretamente relacionada com a centralização da estrutura 

administrativa. Nesse sentido, a CONAE, que concentrava a maior parte da estrutura de 

compras da Secretaria, considerava a proposta de descentralização um erro nos moldes 

como era colocada, dada a precariedade dos NAEs e o seu distanciamento das questões 

relativas ao orçamento. 

O orçamento municipal é descrito como a principal fonte de recursos. Na área 

de educação, o orçamento da Secretaria representa em média 11% da despesa global da 

Prefeitura. Um dos entrevistados observa que, embora o percentual médio tenha se mantido 

ao longo do período 1989-1992, o crescimento geral da receita gerado pela reforma 

tributária possibilitou um acréscimo real de 75% das despesas em educação. 

Legislativo 

Foram entrevistados dois vereadores da situação (PT) e um da oposição 

(PSDB). 

O parlamentar da oposição é muito sucinto na sua análise destacando como 

principal proposta da administração o Estatuto do Magistério; não menciona os aspectos 

relacionados à formulação e implementação das propostas, nem os avanços e limites do 

governo; também não faz uma avaliação geral da gestão. 

Os vereadores da situação destacam como principal proposta do PT para o 

setor da educação a ênfase na inversão de prioridades e a gestão democrática, não como um 

aspecto isolado, mas como parte integrante da proposta geral da administração. 
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Um dos entrevistados se refere ao fato da administração criar condições que 

possibilitaram a participação coletiva da comunidade na definição de seus interesses e 

portanto das mudanças necessárias na escola. Esta proposta era fruto da idéia de que é 

importante trabalhar pela ampliação da capacidade crítica da população e pelo 

fortalecimento da noção de cidadania, em que o governo deve estimular mecanismos de co-

responsabilidade com a população, principalmente através dos Conselhos de Escola. 

Com relação aos processo de formulação e implementação das propostas, é 

mencionada a prática coletiva para a definição das principais decisões, com particular 

ênfase no difícil processo ocorrido durante a elaboração do Estatuto do Magistério. 

Quanto aos avanços do governo, são destacadas a elevação orçamentária com a 

conseqüente recuperação e ampliação da rede física, a valorização do magistério e a 

aproximação população/governo. A institucionalização do Conselho de Escola e o Estatuto 

do Magistério são os principais mecanismos de participação dos diversos segmentos da 

escola. 

Ambos têm uma visão positiva da gestão; reconhecem, entretanto, que a 

experiência institucional foi implicando a reformulação de concepções originais do partido 

sobre temas centrais, como a noção de participação e de negociação política. A proposta 

original do partido entendia que os conselhos populares seriam um suporte fundamental na 

condução e execução das ações do Executivo. No entanto, ao longo da gestão verificou-se 

que a tão apregoada organização popular espontânea era uma ilusão. As próprias iniciativas 

do governo, com a abertura dos canais institucionais de participação, revelaram que o 

chamado movimento popular era incipiente e que apenas alguns segmentos eram mais 

politizados. 

A preocupação com a inversão de prioridades refletiu o esforço efetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços públicos, o que está relacionado com a democratização 

da gestão e a atuação sistemática do governo nas áreas sociais. 

As principais dificuldades ocorrem, portanto, quanto à reversão de expectativas 

com relação à proposta original do PT, que enfatizava a criação de mecanismos de 

participação que supunham um nível de envolvimento popular que de fato não ocorria. 
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Para os vereadores da situação, os impactos e resultados de uma proposta 

democrática se traduziram em dificuldades concretas do ponto de vista da gestão de 

governo, dadas as limitações decorrentes do aparelho institucional e de uma cultura política 

autoritária. Por outro lado, há uma limitação decorrente do próprio processo histórico, no 

qual a garantia dos mecanismos de participação não assegura a mudança de postura da 

população, de uma atitude passiva para uma atitude crescentemente co-responsabilizada de 

gestão da coisa pública. 

Sobre a relação Executivo/Legislativo, o parlamentar de oposição a define 

como sendo muito tumultuada na área de educação, citando como exemplo a aprovação do 

Estatuto do Magistério. Entretanto, apesar dos desentendimentos, afirma terem sido 

aprovado diversos projetos. 

Para os vereadores da situação, a principal estratégia para o governo fortalecer 

sua posição na Câmara era investir no trabalho de informação e discussão dos projetos com 

os setores interessados, como forma de pressão junto aos vereadores. Segundo um dos 

vereadores, muitos projetos sequer chegaram a ser examinados, e a pressão popular abria 

espaço para a efetiva discussão das propostas, rompendo com a prática clientelística de 

atendimento de casos particulares. 

A preocupação do Executivo era estabelecer uma nova postura no processo de 

negociação política, pautada em uma “relação política e não clientelista” com os 

vereadores. A “relação política” é caracterizada pelo esforço de convencimento em torno 

dos interesses objetivos das propostas de governo, como foi o caso da discussão ocorrida 

durante a elaboração e aprovação da proposta do Estatuto do Magistério. 

Embora tenha sido colocado que o governo petista não queria reduzir o 

Legislativo a “um poder homologador da vontade política do Executivo”, as ações 

descritas parecem convergir basicamente para o trabalho de convencimento das propostas 

do governo. Não são citadas divergências internas com a bancada do governo. 

Quanto à relação Executivo/Sociedade, apenas os vereadores da situação 

retomam a idéia básica da democratização da gestão, da abertura dos mecanismos de 

participação, e do papel que a legitimidade das propostas representa na intermediação do 

Executivo com o Legislativo. 
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A relação Executivo/Sociedade é considerada positiva. Mesmo as dificuldades 

de comunicação externa e de mobilização popular (esta última devida ao “baixo nível de 

consciência política” da população) não descaracterizam o esforço de democratização da 

gestão, através dos mecanismos de participação que foram criados. 

Sobre a relação com outras esferas de governo, apenas um dos entrevistados, 

um vereador do PT, considera que a relação política da Prefeitura foi fluída, sendo que a 

única ressalva apontada é a demora da transferência de recursos estaduais no processo de 

municipalização da saúde, não mencionando a área de educação. 

Em relação ao processo de descentralização do poder local, o vereador de 

oposição avalia que, em linhas gerais, ela ocorreu mais voltada para os interesses do 

funcionalismo público do que para os da população. Já para os vereadores da situação, a 

não concretização do Projeto de Reforma Administrativa e Descentralização (que criaria as 

subprefeituras) frustra a consolidação do processo de descentralização pretendido pelo 

governo. 

Também é colocada a dificuldade de descentralização dos serviços dentro de 

uma prática tradicionalmente centralista. Buscava-se ampliar a autonomia das 

Administrações Regionais para agilizar os serviços, mas predominava a lógica de 

atendimento das reivindicações indicadas, por exemplo, pelos vereadores. O fortalecimento 

da autonomia local das Administrações Regionais (para agilizar os serviços), não implicava 

automaticamente um trabalho mais integrado com a comunidade local. 

Apenas os vereadores da situação se referem ao tema controle público. Para 

estes, a relação do governo com as demandas sociais assinala a diferença entre a visão 

coletiva da política de governo e as práticas individualistas com tradição reivindicatória: 

“enquanto a dinâmica de discussão das necessidades era pensada em torno de questões 

gerais, para a definição de critérios e políticas coletivas, nos grupos demandantes a 

discussão se orientava por uma visão individualista”. 

O governo lidava com “extremo respeito” em relação às demandas sociais, seja 

qual fosse a sua natureza. As principais decisões de governo eram precedidas por processos 

consultivos, através de plenárias regionais, em que eram indicadas prioridades e propostas 

de condução conforme o tema em discussão. 
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Os entrevistados afirmam que instâncias de representação criadas pelo governo 

possibilitam a ampliação da participação, apesar das dificuldades já apontadas. 

Em relação ao procedimento utilizado para a administração processar as 

demandas sociais são apontadas duas questões: 

a) o processo consultivo indicava as prioridades, mas o poder de decisão era do governo. 

Esse procedimento estava correto visto que o “governo representa o coletivo, e tem a 

capacidade, portanto, de se distanciar dos interesses particulares”; 

b) o caráter propositivo dos grupos sociais aproximava-se mais do esforço de co-gestão do 

que de fiscalização e controle em relação à administração. 

Nenhum dos entrevistados menciona a composição orçamentária pelas distintas 

fontes ou responde sobre a distribuição de recursos no interior da Secretaria. 

3. Distintos Setores da Sociedade Civil 

Movimentos Populares 

Foram entrevistadas duas representantes de pais em Conselho de Escola. 

Quanto às propostas, as entrevistadas mencionam, em primeiro lugar, a 

democratização da escola como meio para melhorar a qualidade do ensino e a permanência 

dos alunos na escola. 

Não são mencionados, no entanto, os processo de formulação e implementação 

das propostas. A avaliação geral da gestão é bastante positiva; entretanto, são formuladas 

críticas aos procedimentos dos diretores das escolas. 

Os principais impactos e resultados da política educacional aparecem 

relacionados às perspectivas de democratização da escola. A participação da comunidade, 

como condição necessária a este processo, aparece novamente relacionada à necessidade de 

identificação da escola com as propostas da administração. O domínio do conhecimento 

sistematizado, que caracteriza a autoridade da escola, também acaba estabelecendo uma 

relação hierárquica que não é rompida simplesmente pela instituição dos Conselhos de 

escola. Cita-se, como exemplo desta dinâmica, como a própria inabilidade de articulação do 
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discurso já é suficiente para encerrar uma conversa; ou então, outro recurso utilizado era 

selecionar na pauta de discussão os assuntos relacionados à rotina burocrática da escola. 

A formação de comissões de Conselho de escola é apontada como uma 

iniciativa importante para constituir uma identidade do grupo de pais. Neste sentido, cita-se 

também a experiência dos encontros regionais dos pais, e o significado desta iniciativa para 

fortalecer relações de identidade. 

Sobre a relação Executivo/Legislativo as entrevistadas não dispunham de 

informações sobre o tema. 

A relação Executivo/Sociedade é descrita como tendo possibilitado um 

importante avanço nos aspectos relacionados com a participação, principalmente dos 

Conselhos de Escola. Também é destacado o papel dos NAEs. 

As entrevistadas afirmam que existe em geral um distanciamento da 

comunidade, como segmento fundamental do processo educativo. 

Quanto à descentralização local, afirmam que a Secretaria implantou com 

bastante sucesso a estrutura descentralizada através dos NAEs. A avaliação é positiva 

quanto à implantação das quatro prioridades, criando condições para a operacionalização 

das metas através da dinamização dos Conselhos e CRECEs como instâncias locais de 

deliberação. 

Sobre o tema do encaminhamento e atendimento das demandas, as entrevistadas 

afirmam que estas eram discutidas nas instâncias deliberativas, mas nem sempre atendidas. 

Entretanto, a relação entre a Administração, movimentos e comunidade locais sempre foi 

pautada por uma dinâmica de “respeito e diálogo permanente”. 

Quanto aos mecanismos de participação na gestão, a administração estimulou, 

na medida das suas possibilidades, a consolidação das instâncias participativas; entretanto 

afirmam que a participação da população poderia ter sido muito maior. 

As entrevistadas indicam uma mudança qualitativa da gestão, notadamente 

quanto à participação e quanto ao processo decisório ser mais democrático. É constante a 

referência negativa e crítica ao perfil da gestão anterior, que não estimulou nenhum tipo de 
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vivência de participação, além de não existirem os Conselhos de Escola. Uma das 

entrevistadas no NAE afirmou que uma parcela significativa dos diretores reagiu à 

instalação dos Conselhos de Escola, o mesmo ocorrendo com parte dos professores, que não 

concordavam com o caráter deliberativo do Conselho. É mencionado também que os 

membros do NAE provêm freqüentemente do movimento popular e sindical, e “portanto 

incorporam a idéia de gestão democrática”. 

Com relação às principais dificuldades, as respostas enfatizam o fato de a rede 

ser conservadora e hierarquizada. Segundo as entrevistadas, existe resistência por parte dos 

diretores e professores em assumir que a escola não é propriedade sua, e sim da 

comunidade; não se convencem também de que não possuem todo o saber. 

As demandas são por construção e reformas de escolas, concessão de prédio 

escolar, abertura de turno, implantação de determinados projetos nas escolas e melhoria da 

qualidade de ensino. 

Nos NAEs onde a população é mais organizada -- Conselho de Escola, 

Movimentos de Mulheres, Sociedade de Amigos de Bairro, Comissão de Moradores --, o 

NAE solicita ao movimento que eleja um grupo de pessoas para, conjuntamente, 

encaminhar e defender suaa propostas junto a outras instâncias decisórias. 

Quanto ao relacionamento com o NAE, a população recorre a este ou ao 

CRECE e Conselho de Escola, sendo que, quando se trata de e assuntos de caráter 

pedagógico, estes são resolvidos no NAE ou em assembléia na própria comunidade. Já 

outros tipos de demandas são encaminhadas ao CRECE ou a outros órgãos municipais. Em 

todo caso, as entrevistadas enfatizam o papel aglutinador e integrador do NAE, que busca 

responder às demandas deslocando-se para fora das comunidades, para ali avaliar a 

extensão das demandas e debater as questões com o movimento. 

Trabalhadores 

Foi entrevistado o presidente do Sindicato de Professores Municipais.  

Em relação às principais propostas de governo, cita as conquistas profissionais 

garantidas pelo Estatuto do Magistério, dentre elas a liberdade de organização sindical, ao 

lado das conquistas salariais. 
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Não há referencia aos aspectos relacionados à formulação e implementação das 

propostas, avanços e limites de governo. 

O entrevistado avalia que a gestão de governo teve um desempenho incoerente 

em relação às propostas que compuseram a plataforma eleitoral. Esta incoerência se 

manifestou no próprio confronto com o Partido dos Trabalhadores. 

Exemplifica esta postura ambígua pelo distanciamento do governo com a 

organização dos trabalhadores: o episódio da demissão de motoristas na greve de ônibus, a 

ausência “de encontros da prefeita com os presidentes dos sindicatos”, a manutenção da lei 

salarial herdada da administração passada. Define estes exemplos pela “inexistência de 

avanços nas relações trabalhistas”, ou pelo fato de “não se estabelecer uma relação 

democrática cm o movimento sindical”. 

Sobre a relação Executivo/Legislativo e Executivo/Sociedade, considera que o 

poder Legislativo desempenhou um papel de oposição à gestão de governo, ausentando-se 

das votações de projetos expressivos. Por outro lado, a relação do governo com a sociedade 

foi dificultada pela influência negativa gerada pela oposição dos meios de comunicação de 

massa. Não é feita menção à relação do governo local com os governos estadual e federal. 

Em relação à descentralização do próprio governo local, são feitas referências 

ao projeto de Reforma Administrativa. 

Quanto ao controle público, o entrevistado afirma que houve divergências 

entre funcionários, Administração e população. Já sobre a relação do governo com as 

demandas sociais, destacou o fato de que a participação popular “foi abafada” pela 

indefinição ou ausência de uma postura claramente dirigida ao atendimento dos interesses 

populares. A administração não cumpriu com a sua proposta de apoiar os movimentos 

populares e sindicais. 

As demandas objeto de preocupação do Sindicato dos Professores são: direito 

ao acesso à escola, permanência na escola e verbas públicas para a escola pública, 

defendendo também a qualidade do ensino público associado ao movimento popular. 
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Não foram comentados os aspectos relacionados aos mecanismos de 

participação na gestão, setores sociais mais demandantes e formas de processamento das 

demandas. 

Não há menção quanto ao tema do financiamento. 

Síntese 

As propostas da Administração para a gestão da educação são mencionadas 

pela maioria dos entrevistados e há coerência quanto aos temas apontados por eles, que 

podem ser resumidos nos seguintes termos: democratização do acesso e da gestão e 

descentralização, apesar dos percalços. 

As referências ao processo de formulação das propostas são feitas 

principalmente pelos membros do Executivo e Administração, e pelos parlamentares da 

situação. 

Os membros da Administração são os únicos entrevistados que avaliam as 

propostas em termos de avanços e limites. 

Os entrevistados que desempenharam funções executivas durante a gestão 

1989-1992 enfatizaram a proposta de democratização da escola como a principal diretriz do 

governo. Em todas as entrevistas são abordadas as propostas de descentralização, 

democratização da gestão e qualidade do ensino. O processo de descentralização interna do 

governo é relacionado com o aumento da autonomia das escolas e das instâncias regionais 

da administração (NAEs). É comum a referência à implementação dos Conselhos de escola 

e ao trabalho de apoio pedagógico dos NAEs. 

O conjunto de entrevistados faz também uma avaliação geral da gestão,  na qual 

predominam avaliações positivas, referentes à democratização, descentralização e 

preocupação com a transformação da prática educacional. 

Os elementos através dos quais os entrevistados avaliam a gestão, elencados a 

partir de temas, são numerosos e podem ser agrupados do seguinte modo: referências à 

gestão educacional com ênfase na democratização do acesso e da gestão e qualidade do 

ensino. Enfatiza-se a recuperação e ampliação da rede física, a melhora do relacionamento 
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escola/usuários, a valorização dos recursos humanos (políticas de RH, contratações e 

ampliação de cargos, relação do funcionalismo com a Administração e com a população; há 

avaliações positivas e negativas quanto a estes pontos), descentralização local (referências à 

atuação da Secretaria de Educação e à criação dos NAEs de Distritos e instâncias 

descentralizadas de gestão, na maioria positivas); em seguida aparecem referências à 

ampliação do controle e participação na gestão (sobretudo menção aos canais 

institucionalizados); poucas referências ao financiamento da educação e, por fim, 

referencias ao Legislativo (tais como bloqueio à Administração e ineficiência). 

Há, portanto, uma qualificação da gestão e uma percepção da educação bastante 

abrangentes, pois não se restringem à noção da prática educacional e se definem claramente 

em termos de políticas por parte do Estado. A gestão é percebida e avaliada não só através 

das transformações no acesso, permanência, qualidade de ensino, mas também através da 

participação popular, financiamento, descentralização, da relação com o funcionalismo, 

entre outros. 

A relação Executivo/Legislativo não aparece nas entrevistas com os 

movimentos populares, e nas restantes é descrita predominantemente como “difícil” ou 

“tensa”, com um maior detalhamento das razões destas dificuldades por parte dos 

representantes do Executivo, da Administração e do Legislativo (situação). As principais 

características desta relação, segundo estes entrevistados, são as seguintes: concepção do 

Executivo a respeito da Câmara, particularmente quanto à política de alianças, 

comportamento do Legislativo (“vícios da Câmara”, tais como favorecimentos e 

privilégios), divergências partidárias, resistência encontrada na Câmara (devido à pequena 

representatividade do PT ou à forte oposição ao partido), responsabilidade do Legislativo 

pela não aprovação de alguns projetos e pela falta de agilidade na aprovação de outros. 

Os representantes da Administração destacam também o esforço realizado por 

ela para que os projetos do seu interesse fossem aprovados, através das assessorias técnicas 

e também através da pressão dos movimentos populares e dos meios de comunicação. 

Em relação ao Poder Legislativo, os dois vereadores da situação ressaltam um 

aspecto central sobre a condução do processo de negociação política com vereadores da 

oposição. Para estes, a prática tradicional de atendimento da população na Câmara 

Municipal é baseada na resolução de casos particulares. A estratégia de mobilização da 
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população na defesa de temas gerais relacionados à aprovação de programas modifica esta 

prática tradicional, na medida em que o Legislativo passa a ser confrontado com a 

necessidade de conhecer os problemas e propostas trazidas pela Administração. Este 

aspecto é considerado positivo porque qualifica o debate político. Nesse sentido, uma 

hipótese é a de que as divergências podem decorrer mais da ausência de uma qualificação 

técnica dos vereadores do que de distintas posições de interesse. 

No caso do Estatuto do Magistério, foram necessários quase dois anos para sua 

aprovação. A resistência na Câmara vinculava-se a interesses político/corporativos; a 

definição em torno da eleição direta para diretor e coordenador foi a que demorou mais. As 

propostas não passaram e venceu a solução do concurso. Com relação ao Conselho de 

Escola, foi aprovado o seu caráter deliberativo. 

O tema da relação Executivo/Sociedade aparece bastante detalhado nas 

entrevistas, com exceção do vereador de oposição. Estes entrevistados descrevem a atuação 

da Administração através da criação de mecanismos institucionais de participação na gestão 

e do incentivo aos movimentos populares. Os representantes da Administração qualificam o 

tipo de relação que se configurou entre esta, os movimentos organizados e a sociedade de 

modo geral. 

Já o representante dos movimentos populares reconhece os avanços na relação 

Executivo/Sociedade com a Administração, que adotou uma postura de “respeito” para 

com os movimentos populares. 

A relação entre o Município, o Estado e a União quase não é mencionada por 

nenhum dos entrevistados, e predomina o destaque à dificuldade de relacionamento entre 

estas esferas. 

O tema da descentralização local é citado por quase todos os entrevistados. Os 

pontos destacados pelos entrevistados restantes são basicamente dois: o primeiro 

enfatizando o avanço realizado pela Secretaria da Educação em termos de descentralização, 

e o segundo descrevendo a dificuldade de garantir a consolidação da proposta. 

O conceito de participação e de descentralização nas decisões era foco de 

divergências ao nível do partido e do próprio governo. Ao comentar as dificuldades 
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surgidas no processo de descentralização da Secretaria, diversos entrevistados consideram 

que a autonomia local pressupõe uma qualificação técnica necessária ao domínio 

administrativo e financeiro. 

Ocorre uma experiência inédita do governo com o aparelho institucional, o 

conflito representado pelo domínio da máquina administrativa como condição necessária de 

sua superação: a polaridade entre uma visão crítica-passiva (apoiada numa visão 

voluntarista de como se processam as mudanças) e a visão conformista (internalizada pelas 

limitações decorrentes da rotina burocrática). 

Com relação às dificuldades surgidas durante o processo de consolidação dos 

Conselhos de escola, a Administração teve problemas para ampliar o espaço da comunidade 

na composição dos Conselhos de escola para grupos organizados de bairro, também com 

direito a voto.  

Outro aspecto citado por vários entrevistados e notadamente pela representante 

dos movimentos populares é a distância existente entre a administração e a escola. A escola 

é quem define os impactos da política mais global, seja selecionando as informações de 

acordo com seus interesses, ou implementando apenas formalmente as atividades do 

Conselho, ou potencializando seus espaço de atuação.  

O primeiro dos temas relativos ao controle público (atendimento e relação da 

Administração com as demandas) é bastante citado, não aparecendo na entrevista com o 

vereador da situação e com representantes dos trabalhadores. 

Percebe-se, de um lado, através dos pontos destacados pelos representantes do 

Executivo e Administração, a tentativa de descrever a sua atuação e de qualificar o tipo de 

demanda com as quais se confrontaram (descrevem a criação de mecanismos institucionais 

para o encaminhamento de demandas e qualificam este processo como “moroso”). A 

população também é criticada pela falta de participação, assim como se destaca a tentativa 

por parte da Administração em mobilizar setores que não participavam. 

As representantes dos movimentos populares, por sua vez, descrevem a atuação 

da Administração com sendo de “respeito e estímulo” aos movimentos. 
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Quanto ao tema da participação popular na gestão, citado com detalhes por 

todos, são mencionados os mecanismos institucionalizados de participação na gestão, sua 

importância e a ampliação da participação através deles. E como dificuldades, são 

destacadas a resistência do funcionalismo em discutir com a população (vereador de 

situação, movimentos populares, representante do funcionalismo). 

Para os representantes da Administração, a máquina administrativa foi o maior 

obstáculo para a implementação da nova proposta. A autonomia pedagógica sofreu limites 

devido aos vícios da descentralização. 

É unânime a opinião dos entrevistados da Administração, dos movimentos e 

dos parlamentes da situação de que as escolas avançaram na sua autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, ressaltando-se entretanto as diferenças quanto aos resultados 

obtidos. 

A descentralização é entendida como um fortalecimento das regiões para 

formular as suas iniciativas e definir o alcance das suas práticas. 

O alcance da participação dos pais nos Conselhos de Escola estava muito 

relacionado com a história de participação em cada bairro. Nas regiões onde os movimentos 

populares tinham mais força e capacidade de organização e pressão, a participação dos pais 

é mais efetiva em Conselhos e grupos de formação. 

Os Conselhos de Escola foram incentivados pela administração, e seus 

resultados foram diversificados, principalmente pelo fato de não existir um ethos 

efetivamente participacionista na população. A busca de uma participação qualificada da 

população é vista pela administração como referência fundamental de cidadania; as 

resistências, principalmente dos diretores, dificultavam muito os avanços mais substantivos, 

em especial nos dois primeiros anos de gestão. 

O modo pelo qual a Administração processa as demandas é também abordado 

em detalhe por todos os entrevistados, que qualificam positivamente tanto a atuação da 

Administração quanto o próprio processo de discussão e formulação de demandas pelos 

distintos setores da sociedade. 
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Os representantes da Administração descrevem as dificuldades encontradas 

tanto no reconhecimento quanto no atendimento de demandas; elas são atribuídas ora ao 

tipo de demanda -- “imediatista”, segundo uma das entrevistadas --, ora a dificuldades 

próprias do setor. 

As principais fontes de financiamento são citadas principalmente pelos 

representantes da Administração, sendo que o orçamento municipal é descrito como a 

principal delas. A composição orçamentária pelas distintas fontes é pouco mencionada; no 

entanto, a distribuição dos recursos no interior da Secretaria é bastante citada. 

Quanto aos mecanismos de participação na distribuição, execução e controle 

dos recursos orçamentários, a proposta de descentralização orçamentária era vista pela 

Administração como um passo decisivo para a consolidação da autonomia local, dos NAEs 

e das escolas. A proposta de descentralização pretendida pelo governo previa que esta 

descentralização ocorreria através da indicação de prioridades a serem formuladas pelas 

escolas. 

Em 1991, os NAEs foram transformados em unidades orçamentárias, e apenas 

naquele ano (e portanto durante a elaboração orçamentária para 1992) pode-se destacar 

algumas iniciativas mais estruturadas no sentido de mobilizar as escolas na formulação do 

Plano Municipal de Educação. 

A proposta previa inicialmente fornecer às escolas todas as informações 

relacionadas aos investimentos historicamente realizados pela Secretaria. Estas informações 

subsidiariam as prioridades definidas pelos representantes dos diversos Conselhos de escola 

de cada região, condensadas nos Planos Regionais. Ocorreria, em seguida, uma segunda 

fase de discussão mais ampla, após o retorno das propostas que efetivamente seriam 

incluídas na versão final do Orçamento da Prefeitura. 

Do ponto de vista do governo, havia uma enorme expectativa, pois esperava-se 

que a necessária restrição aos gastos fosse assumida coletivamente pelos CRECEs, como 

resultado de uma política que agora estava sendo consolidada e respaldada pelo conjunto 

das escolas. 
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No entanto, até o final da gestão, os assuntos relacionados ao orçamento 

continuaram restritos à equipe técnica mais qualificada, sendo um tema abstrato para a 

comunidade, que nem chegou a se envolver. Esta dificuldade se evidenciava pelo fato de 

que, devido à ausência de infra-estrutura adequada, nem os NAEs operacionalizavam seus 

próprios recursos. 

As despesas dos NAEs restringiam-se, grosso modo, àquelas executadas através 

do regime de “adiantamento direto”, para a aquisição de materiais de rotina e pequenos 

reparos nas escolas pagos à vista, mediante depósito imediato pela Prefeitura, que não 

envolviam processos licitatórios. Por outro lado, a maior parte dos recursos continuava 

centralizada na CONAE, responsável pela operação e manutenção das escolas. 

Demandas e Canais de Participação 

Percebe-se inicialmente e a partir da síntese dos relatos, que o tema do controle 

público aparece bastante no conjunto de entrevistas, pois é citado na maioria delas e quase 

sempre em detalhe. 

Três características principais podem ser destacadas quanto ao tipo de controle 

público exercido durante a gestão 1989-1992. A primeira delas consiste na valorização dos 

canais institucionalizados que foram criados, percebida através da menção à importância 

deles e no fato de que se constituem como referência central quando se aborda o tema do 

controle público, além do consenso quanto à efetiva ampliação da participação na gestão 

através desses canais. A segunda característica, decorrente da primeira, é a de que houve 

disputas e embates no espaço criado por esses canais de participação, o que pode ser 

percebido através das entrevistas nas menções às dificuldades de relacionamento entre o 

funcionalismo e a Administração. Uma terceira característica relativa ao processo de 

ampliação da participação na gestão diz respeito à atuação da Administração, 

problematizada tanto pelos próprios membros da Administração como por outros 

entrevistados. 

Na perspectiva dos representantes do Executivo e da Administração, percebe-se 

que houve iniciativas no sentido de tornar o poder público mais permeável às demandas da 

sociedade civil, através da ênfase dada aos diversos Conselhos, e até mesmo com a 

descentralização da estrutura da educação, que favoreceu uma maior participação local. 
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A relação com os movimentos sociais é outro tema presente no conjunto de 

entrevistas, que avaliam a participação destes movimentos identificando uma certa 

“acomodação” por parte deles, e definem a própria atuação como sendo de estímulo à 

participação tanto dos movimentos organizados como dos não organizados. 

Um último ponto presente nas entrevistas com os membros do Executivo e 

Administração que merece destaque é a discussão, em algumas entrevistas, da dificuldade 

na identificação de demandas por parte da Administração. 

Da perspectiva dos diversos setores da sociedade, a atuação da Administração é 

qualificada de modo coerente com o que esta define a respeito de sua própria atuação, ou 

seja, houve incentivo e estímulo à participação na gestão. Mas há também algumas menções 

que apontam para certa predominância da iniciativa da Administração nos espaços 

institucionalizados de participação, definindo os temas a serem discutidos ou elegendo 

prioridades. 
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VI. DESCENTRALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA: A EXPERIÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

A experiência do município de São Paulo, na gestão 1989-1992, no que se 

refere à relação e/ou articulação entre descentralização, educação e democracia, ganha 

consistência pela complexa relação de equilíbrio entre os três pilares que a sustentam: 

Autonomia, Descentralização e Participação. 

A marca prevalecente do ideário da Administração foi a ênfase na participação 

da comunidade e na descentralização como parte componente da estratégia de ampliação de 

sua base social e política, visando a buscar uma forma de governar a cidade com a 

introdução de um novo ator -- a população excluída e segregada -- no processo de gestão.  

A formulação dos principais pressupostos desta lógica de ação apontou para a 

concretização de um novo patamar de cidadania, centrado na democratização do acesso à 

informação e no estímulo à criação de canais democráticos institucionais. 

A reorganização administrativa da Secretaria Municipal de Educação, a partir 

de 1989, baseou-se no pressuposto de que a melhoria do ensino público municipal passava 

por mudanças nas relações inter-escola e escola-população, em especial pela 

democratização da gestão acompanhada do estímulo à participação, objetivando criar 

instâncias de decisões locais e regionais. Criaram-se também Conselhos e instituíram-se 

fóruns que expressavam as diferentes tendências da sociedade civil. 

A transformação das antigas Delegacias de Ensino em NAEs foi um dos 

alicerces da proposta de descentralização desenvolvida pela Secretaria Municipal de 

Educação; tratava-se de uma nova proposta pedagógica que permitia uma relação mais 

direta com a sociedade civil. As Delegacias atuavam fundamentalmente como órgãos de 

fiscalização, enquanto os NAEs foram pautados pela concepção de ampliar o nível de 

autonomia das escolas a partir de uma dinâmica regionalizada. 

O que representa a inovação dos NAEs é o fato de atuarem como unidades de 

apoio pedagógico numa perspectiva regionalizada e participativa representada pela 

existência dos Colegiados de Representantes de Conselho de Escola (CRECEs). 
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No nível da unidade escolar, foi criado o Conselho de Escola, que reúne 

representantes de pais, alunos e educadores e constitui, segundo os responsáveis pela gestão 

no âmbito municipal, a base da proposta de gestão democrática. O objetivo da 

Administração era garantir sua plena consolidação como órgão deliberativo e assegurar seu 

poder de decisão sobre as questões estruturais e pedagógicas da escola. Quase todas as 

escolas da rede municipal criaram seus Conselhos, que se reuniam nos 10 NAEs do 

Município para debater os problemas de suas unidades. Há um enorme esforço para 

desmontar a lógica centralizadora da máquina administrativa, através da implantação dos 

NAEs e das instâncias a este vinculadas. 

A presença de alguns setores resistentes a uma participação mais abrangente da 

população usuária dificultou a implantação dos Conselhos de Escola, que foi marcada por 

variações significativas entre regiões e escolas. 

A principal tarefa da Administração local consistiu na criação de canais 

institucionais de participação e no estímulo para sua efetivação. Expressa esse último ponto 

a relação Executivo/Legislativo. Ao contrário das demais experiências analisadas em 

municípios paulistas de médio porte, coube ao Executivo a iniciativa de 10 projetos de lei, 

enquanto foram de iniciativa do Legislativo 42 projetos de lei. 

No caso do município de São Paulo, ao contrário dos demais, o Legislativo 

efetivamente se configurou como espaço de negociação política, embora se evidenciasse 

uma certa imagem negativa, por parte do Executivo, com relação àquela instância. No que 

diz respeito especificamente à educação, a Secretaria Municipal instituiu uma assessoria 

para intermediar as relações entre o Executivo e o Legislativo no tocante às matérias em 

pauta no setor. 

A ênfase é dada às ações de descentralização e ao fortalecimento dos CEs. 

Entretanto, a dificuldade que surgiu era a de como modificar substantivamente a lógica de 

gestão, frente a entraves tais como a legislação de gerenciamento da escola, que trabalha em 

separado do funcionamento normal da administração. A política de descentralização 

implica não só o reconhecimento, mas a incorporação das deliberações da comunidade 

escolar e educacional ao processo decisório da política educacional. 
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O grande desafio era incorporar objetivamente a este processo -- que define a 

política educacional --, as unidades escolares, consideradas como comunidades 

educacionais por envolverem CEs e a representação dos movimentos organizados. 

A alternativa adotada foi a de unificar o planejamento e a sua articulação com a 

organização de um sistema de deliberação por colegiados. O desafio em questão consistia 

em romper com as relações de poder existentes, valorizar e resgatar a noção de escola como 

equipamento social, acomodar a demanda e estimular mecanismos de co-responsabilização 

da população pela dinâmica da gestão. 

A prioridade do Executivo se voltava para a participação dos usuários na 

definição dos objetivos em alguns momentos significativos do calendário anual. As 

propostas das escolas eram encaminhadas aos NAEs e orçadas pelo Planejamento; 

posteriormente, elas voltavam às escolas -- reunidas em microrregiões -- que então 

escolhiam os temas prioritários. Este processo objetiva incorporar ao plano anual da SME 

as informações e propostas advindas de todas as unidades orçamentárias. 

Na composição do Orçamento-Programa, o resultado do trabalho desenvolvido 

nas escolas pelos CEs (que apresentavam propostas a partir da situação local) era 

incorporado a outras instâncias. No início do segundo semestre de cada ano, devolvia-se às 

escolas o custo da propostas, o que possibilitava a definição de nova etapa consubstanciada 

na escolha de prioridades pelo CE e criava condições para maior interferência dos pais na 

gestão escolar. Isto também permitia que a população questionasse as condições da escola, 

uma vez que tinha acesso a informações relativas, por exemplo, ao custo aluno/escola, o 

que lhes permitia avaliar mais profundamente a relação qualidade/quantidade. Dessa forma, 

os membros da comunidade percebiam a importância de conhecerem as condições em que 

se desenvolviam as atividades escolares. No caso da demanda -- alocação dos alunos por 

classe, organização dos turnos e períodos das dependências existentes --, a relação 

qualidade/quantidade se evidenciava com maior clareza. 

Quanto à expansão do atendimento à demanda, foi necessária a organização da 

comunidade que não dispunha de escolas para selecionar e priorizar as áreas, o que gerou 

situações nas quais se desenvolveram, entre as regiões, critérios de solidariedade na escolha 

dessas áreas. 
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As principais barreiras surgiram dentro da comunidade dos educadores, 

notadamente no que se refere às dificuldades em aceitar a novidade proposta pela gestão em 

termos do relacionamento escola-comunidade. Muitas comunidades demonstraram pouca 

disposição para participar da vida das escolas; por sua vez, muitas destas mostraram pouca 

disponibilidade para facilitar ou incentivar tal participação. Em virtude do crescimento da 

violência, as escolas sempre se tornam alvo de depredação; entretanto, dado o crescimento 

da fiscalização pela população, houve alguma redução em sua ocorrência, o que 

representou, sem dúvida, um resultado positivo da política implantada. 

Com relação ao envolvimento do NAE com a comunidade educacional, os 

resultados foram bastante diferenciados. Em muitos NAEs observou-se ainda uma prática 

mais verticalizada no processo decisório. A concepção em vigor era a de que planejamento 

é um instrumento que lida com a mobilização popular, no qual se incorporam vários 

princípios, como a descentralização, a participação e a possibilidade de interferir no 

processo em curso. Nesta noção, o planejamento não aparece como fenômeno externo, mas 

interno, no qual a escola, dentro da globalidade do sistema, resgata o conjunto das funções 

sociais que deve cumprir. 

A função dos NAEs era constantemente questionada, na medida em que, como 

unidades de apoio técnico-pedagógico às escolas, numa perspectiva inovadora, estavam 

permanentemente sujeitos a indagações e críticas, que visavam ao aprimoramento de sua 

função no acompanhamento, controle e avaliação do desenvolvimento das atividades do 

cotidiano escolar. Tentou-se estruturar os NAEs como unidades orçamentárias, mas, na 

falta de estrutura adequada, o processo foi prejudicado. Havia uma premente necessidade de 

recursos humanos, como contadores e técnicos em contabilidade, entre outros, que 

possibilitariam aos NAEs assumir a licitação de reformas, construções e aquisição de 

materiais, o que lhes garantiria a consolidação de sua autonomia como unidades 

orçamentárias, tornando seus projetos mais ágeis e com melhores condições para promover 

o funcionamento adequado das escolas. 

Outras ações da gestão de Paulo Freire (1989-1991) e depois de Mário Sérgio 

Cortella, que o substituiu (1991-1992) à frente da Secretaria Municipal de Educação, 

voltaram-se para a melhoria das condições de trabalho dos educadores, tanto no que diz 

respeito à política salarial, como ao estímulo ao desenvolvimento de atividades em locais de 
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difícil acesso, mediante pagamento adicional. Em relação ao período 1986-1988, a elevação 

dos recursos destinados ao pagamento de pessoal foi da ordem de 40%. 

A maioria dos educadores reconheceu a importância do CE como órgão 

gerenciador da escola, ressaltando sua competência na definição de objetivos e ações 

relacionadas com as escolhas de livre provimento nas escolas. As equipes que coordenavam 

o NAE em nível local tinham relacionamento direto com os CEs, os CRECEs, os grêmios 

livres, acompanhando reuniões, organizando atividades e trabalhos junto aos pais, para 

estimular sua participação. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que as condições de funcionamento entre as 

regiões eram bastante diferenciadas; entretanto, em todas se reconhecia as dificuldades com 

relação aos CRECEs, que não possuíam funcionamento autônomo, sendo a sua repercussão 

bastante restrita. 

Observou-se uma mudança qualitativa da gestão, em particular quanto à 

participação e ao processo decisório, mais democrático. Era permanente a referência 

negativa e crítica à gestão anterior, que não estimulou qualquer participação, além de não 

existirem os CEs. Em diversos NAEs, uma parcela significativa dos diretores reagiu à 

instalação dos CEs, o mesmo ocorrendo com parte dos professores que não concordavam 

com o caráter deliberativo do Conselho. 

Com relação às principais dificuldades, enfatize-se o fato de a rede ser 

conservadora e hierarquizada. Segundo um dirigente da Secretaria, lidava-se com a 

resistência dos diretores e professores em entender que a escola não é propriedade sua, e 

sim da comunidade. Para alguns, a resistência se encontrava na visão conservadora dos 

diretores, que achavam que as decisões deviam ser tomadas apenas por eles.  Alguns destes 

chegaram a manipular os Conselhos de Escola para que aprovassem suas propostas. Neste 

caso, o NAE interferia, convocando a comunidade escolar para uma reunião na qual a pauta 

discutida era a postura não democrática. Assim sendo, o NAE, instância técnico-política, 

aparecia como agente estimulador e indutor da nova atitude e compromisso do Executivo 

em propor a democratização da ação educacional junto à população, em especial junto aos 

setores mais carentes. 
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As principais dificuldades situam-se no nível organizacional. Com freqüência 

não havia tempo para o representante do CRECE reunir-se com seus pares; assim, nas 

reuniões, acabava expressando sua opinião pessoal. Outra dificuldade explicitada estava 

relacionada com a implantação de uma visão regional, que era o objetivo da constituição 

dos CRECEs. 

Quanto aos NAEs situados em regiões com boa experiência reivindicativa, 

havia uma atuação importante do movimento popular, que encaminhava propostas ao 

Conselho de Escola, o qual tinha voz, mas não votava, e participava das discussões de 

caráter administrativo, pedagógico e técnico no nível da unidade escolar. A principal 

demanda era por vagas, em particular na faixa de 4 a 6 anos de idade. Havia reclamações a 

respeito de funcionários, busca de informações sobre retenção de alunos, sobre localização 

de escolas e sugestões sobre suas condições físicas. Tais demandas, entretanto, eram feitas 

geralmente por iniciativa individual. Em termos coletivos, elas se voltavam para a 

construção de escolas, concessão de prédio escolar, reformas, abertura de turno, 

implantação de determinados projetos e reclamação quanto à qualidade de ensino. 

Era unânime a afirmação de que o ensino da escola municipal havia melhorado, 

principalmente porque o projeto pedagógico era coletivo. Ocorria maior envolvimento da 

escola como um todo, maior participação no plano, o que se refletia na qualidade do ensino. 

Observou-se um investimento maior na capacitação do professor através dos grupos de 

formação, oficinas e cursos, que tinham como princípios a dinâmica ação-reflexão-ação, 

que levava à construção coletiva do conhecimento e a uma postura mais crítica. 

Além disso, verificou-se que o trabalho dos diferentes profissionais se realizou 

em outro patamar, já que tinham que se preparar melhor e receber orientação e formação 

para se aprimorar na função que exerciam, nos recursos humanos, no banco de dados, nos 

recursos financeiros, na supervisão, na equipe pedagógica etc. Assim, por exemplo, o 

pessoal que lidava com recursos financeiros discutia com as escolas as prioridades para o 

mês, não se limitando a distribuir as verbas. Essas prioridades são discutidas no Conselho 

de Escola. 

As equipes responsáveis pelos NAEs esforçaram-se por estimular uma prática 

mais abrangente dos Conselhos, tentando ampliar o nível de motivação e a possibilidade de 

os pais colocarem suas idéias autonomamente. Apenas os grupos mais organizados (que 
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eram poucos) participaram mais ativamente; eram grandes as possibilidades de 

manipulação por outros segmentos. 

Houve diferenças importantes entre os NAEs. As regiões com mais experiência 

mobilizatória obtiveram melhores resultados de participação e integração da comunidade na 

proposta participativa. 

O grande problema era o da representatividade, e os resultados quanto à 

participação eram bastante diferenciados. A comunidade participava mais nos debates sobre 

plano escolar e calendário da escola. Houve maior motivação no debate sobre o Orçamento-

Programa. A participação estava muito vinculada à noção de utilidade/objetividade daquilo 

que era discutido e proposto, mas também era o fator que diferenciava a gestão de Luiza 

Erundina, na medida em que sua existência garantia as outras metas da Secretaria 

Municipal de Educação. 

O estímulo dos diretores desempenhava papel fundamental para ampliar o 

conhecimento da comunidade quanto aos limites na definição das propostas e das 

necessidades encaminhadas visando a sua incorporação ao conjunto de demandas da região. 

Criou-se uma dinâmica através da qual as escolas traçavam o Orçamento-Programa junto 

com o CE, após um trabalho de orientação feito pelos especialistas das escolas. Depois que 

o NAE mapeava as propostas enviadas pelas escolas, este material era devolvido a elas para 

rediscussão com o CE. Nesta instância, eram verificadas as incoerências e a viabilidade do 

que era proposto. Em seguida, eram enviadas à SME, que as encaminhava à escola para 

reavaliação. Neste processo de interação e realimentação, a comunidade ficava ciente de 

que suas demandas não podiam ser atendidas com o orçamento de que se dispunha e que a 

solução era a definição de prioridades, tanto pelo movimento popular como pelo CE. 

Definidas as prioridades e sistematizadas pela equipe do NAE, elas eram levadas à plenária 

regional, o CRECE. Todo esse processo já demonstrava, por si mesmo. o esforço 

empreendido pela comunidade. 

As resistências se centravam principalmente no preconceito e no 

questionamento, não só por parte do diretor, mas freqüentemente também de membros da 

equipe técnica e dos professores, sobre o caráter deliberativo do Conselho e sobre a 

descentralização do poder. Havia resistência em dividir o poder, e criavam-se todo tipo de 

entraves para que os pais e alunos tivessem acesso às informações sobre as reuniões. Na 
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maioria dos CEs, o diretor ainda exercia forte influência, o que diminuía a possibilidade de 

o Conselho atuar com autonomia, conforme a proposta da SME. Por outro lado, os 

especialistas da rede escolar não possuíam uma cultura de participação e temiam a 

participação popular. O NAE, como instância técnico-política, tinha caráter indutivo que 

não raro entrava em conflito com a dinâmica organizacional da rede. A proposta da SME 

era vista pelo professor como uma invasão de espaço e, apesar das dificuldades, certamente 

os pais avançaram mais do que os professores na assimilação da proposta. 

Um balanço geral da experiência do Município de São Paulo nessa gestão 

permite constatar que o setor da educação obteve avanços na ampliação da rede física de 

serviços, no processo de descentralização da máquina administrativa, na ampliação das 

práticas participativas e na introdução de uma nova qualidade de trabalho na educação. É 

unânime a afirmação de que o padrão de ensino da escola municipal melhorou durante a 

gestão, principalmente porque o projeto pedagógico é coletivo, construído nos NAEs e nas 

escolas. Existe envolvimento maior da escola como um todo e maior participação no plano, 

o que se reflete na qualidade do ensino. 

O resultado é que as relações com a clientela da escola se tornam mais 

responsáveis, na medida “em que existe um compromisso mútuo com a mudança”, 

conforme um dos representantes entrevistados. 

Mas talvez o principal significado desta experiência resida no fato de ter 

demonstrado a viabilidade de articulação entre democracia representativa e democracia 

direta na construção de um espaço público onde o aprendizado do exercício da cidadania 

ativa assume papel central. Se assim é, o poder local configura-se como espaço privilegiado 

para fazer avançar a democratização das políticas públicas de corte social, apontando a 

viabilidade da descentralização levar à democratização por aproximar o governo da 

população, possibilitando assim o exercício do controle público e a participação ativa dos 

cidadãos na formulação e implementação das políticas setoriais. 

As propostas de gestão da educação feitas pela administração Luiza Erundina 

tinham como referências sua democratização através da descentralização administrativa. A 

estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação foi modificada a partir de 

uma proposta de democratização do acesso e da gestão. 
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Desde o início, houve a preocupação em incorporar setores sociais organizados 

nas diversas instâncias em que se compunha a estrutura participativa. O que estava em jogo 

era o protagonismo, principalmente o dos setores populares. Não se tratava, porém, de um 

processo simples. 

Embora uma estrutura participativa tenha sido implantada no âmbito local, 

foram grandes as dificuldades para institucionalizar a proposta. Isto transparece no fato de 

que, apesar da orientação e do suporte fornecido pela Administração para a implantação e 

consolidação dos colegiados nos diversos níveis, os NAEs mostraram resultados bastante 

diferenciados quanto ao grau de participação. Outro aspecto que se pode depreender desta 

análise é que, freqüentemente, o baixo nível de institucionalização esteve vinculado às 

resistências corporativas à implementação de práticas participativas, sempre que vinham à 

tona questões como controle, fiscalização e deliberação por parte da comunidade. 

A iniciativa de abrir canais de participação cria espaço para um importante 

questionamento da relação Estado/sociedade. Em primeiro lugar, faz emergir a necessidade 

da comunidade, através de suas formas organizativas e representativas, enfrentar sua relação 

com as propostas de participação implantadas pela Prefeitura dentro do conceito de 

democratizar e de inovar a gestão da coisa pública. Em segundo lugar, não se devem 

desconsiderar as contradições que podem surgir no processo, seja quanto à formação de 

duplo poder, seja quanto a interferências da administração, seja ainda quanto ao controle de 

instâncias decisórias pelos grupos mais ativos e consolidados. 

Os resultados heterogêneos no conjunto da cidade refletem as dificuldade de se 

modificar uma cultura burocrática e centralizadora, que coloca entraves à democratização 

dos serviços e aos mecanismos de fiscalização e controle social da administração pública. 

A dinamização das instâncias colegiadas, como os Conselhos de Escola e os 

CRECEs, representa a possibilidade de estimular formas de cooperação com setores 

organizados e não organizados da cidadania nas quais não se percam de vista alguns temas 

essenciais à democratização da gestão. Estes temas se centram na possibilidade de reforçar 

a capacidade de crítica e de intervenção dos setores populares através de um processo 

pedagógico e informativo de base relacional; e a capacidade de multiplicação e 

aproveitamento de potencial dos cidadãos no processo decisório dentro de uma lógica não 

cooptativa. 
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