
i 
 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO  

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: LIPOTE 

POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR 
 

 

 

 

 

O JORNAL SINDICAL E A FORMAÇÃO POLÍTICA: o caso da 

UDEMO junto aos diretores de escola da rede estadual paulista.  
 

 

 

 

 

HÉLIDA LANÇA 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 

 



ii 
 

HÉLIDA LANÇA 

 

 

 

 

 

O JORNAL SINDICAL E A FORMAÇÃO POLÍTICA: o caso da 

UDEMO junto aos diretores de escola da rede estadual paulista.  

 
 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de 

Julho, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Educação. 

 

Orientação: Prof. Dr. Miguel Henrique Russo 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Lança.  Hélida. 

     O jornal sindical e a formação política: o caso da UDEMO juntos aos 

diretores de escola da rede estadual paulista. / Hélida Lança. 

     103 f. 

      

     Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 

São Paulo, 2013. 

     Orientador (a): Prof. Dr. Miguel Henrique Russo. 

 

1. Formação política. 2. Sindicalismo docente.  3. Imprensa sindical. 

I.  Russo, Miguel Henrique.                   II.  Titulo                            

CDU 37 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

   

 

 



iv 
 

O JORNAL SINDICAL E A FORMAÇÃO POLÍTICA: o caso da 

UDEMO junto aos diretores de escola da rede estadual paulista.  

 

 

 

Por 

 

HÉLIDA LANÇA 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de 

Julho, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Educação, e aprovada pela banca 

examinadora formada por: 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2013. 

 

 

Presidente: Prof. Miguel Henrique Russo, Dr. – Orientador, UNINOVE. 

 

 

Membro: Prof. Amarílio Ferreira Jr, Dr. – UFSCAR. 

 

 

Membro: Prof. Carlos Bauer, Dr. – UNINOVE. 

 

 



v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Miguel Henrique Russo, por não ter deixado de acreditar 

em mim, mesmo quando as condições não pareciam favoráveis. Além disso, pela seriedade e 

dedicação que dispensou à minha pesquisa, sempre pronto para compartilhar seus 

conhecimentos e iluminar o caminho quando parecia obscuro. 

Ao Prof. Dr. Carlos Bauer: pela constante prontidão em colaborar com este estudo, 

desde seu início; pelo exemplo de sabedoria e gentileza; pelas inestimáveis contribuições no 

exame de qualificação. 

Ao Prof. Dr. Amarílio Ferreira Jr. que, além de ser uma das referências deste trabalho, 

muito contribuiu com sua construção, também no exame de qualificação. 

Ao Prof. Celso do Prado Ferraz de Carvalho, a quem devo a honra de ter sido aluna 

em algumas disciplinas, e que muito colaborou com a minha formação geral e também com o 

desenvolvimento deste estudo. 

A todos os pesquisadores da Rede ASTE, pela própria existência da rede, por a 

manterem viva, por me acolherem todas as vezes que precisei, e por servirem de referência a 

esta pesquisa. 

Ao amigo Denys Munhoz Marsiglia, por ter sido o primeiro a me encorajar neste 

mergulho. 

À amiga Inês Pavan, por ter se mantido forte todas as vezes que precisei me ausentar 

do ambiente profissional em razão deste estudo.  

A todos os colegas de trabalho da E. E. Profª. Benedita Ribas, por compreenderem a 

importância deste título em minha vida. 

Aos meus pais, em memória, que sempre se empenharam em me mostrar o valor da 

busca pelo conhecimento.  

Em especial, agradeço à minha família, pelo apoio e estímulo constantes na realização 

deste sonho.  Sem a força e a compreensão de meu companheiro Rodrigo e de meus filhos 

William e Matheus, eu não teria chegado até aqui. 

  



vi 
 

RESUMO 

 

A ação (in)formadora contida no jornal O Diretor é o objeto de análise desta pesquisa, que 

tem como objetivo compreender de que forma a UDEMO (Sindicato de Especialistas em 

Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo) realiza a formação política a partir 

de seu jornal, que é um importante instrumento de comunicação com sua base. O estudo se 

deu a partir da análise das publicações de O Diretor num período de cinco anos, desde 

setembro de 2007, quando foi lançado o programa São Paulo faz Escola, que estabeleceu um 

novo modelo de educação e de gestão nas escolas da rede estadual paulista. Inicialmente, 

abordamos a reforma da educação e as novas características da gestão por ela pretendida. Em 

seguida, abordamos a trajetória da UDEMO no contexto do sindicalismo docente, bem como 

as possibilidades da imprensa sindical na formação política de seus associados. Partindo da 

concepção marxista de formação humana, no terceiro momento, apresentamos o caminho 

percorrido e as bases teóricas do estudo, bem como a revisão da literatura. No último capítulo, 

a apresentação dos dados coletados e o desenvolvimento da análise sobre as seções de O 

Diretor. Os resultados demonstram que a UDEMO vem se isentando da discussão sobre as 

questões mais candentes e substantivas do modelo de educação e gestão escolar adotado pela 

política governamental, centralizando as reivindicações e o debate em questões de interesse 

específico dos diretores de escola daquela rede escolar. 

 

 

Palavras-chaves: Formação política. Sindicalismo docente. Imprensa sindical.   
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ABSTRACT 

 

The (in)formative action embodied in the newspaper O Diretor (The Principal) is the object of 

analysis of this research, which aims to understand how UDEMO (Union of the Education 

Specialists of the Official Professorship of São Paulo State) carries out political formation by 

the means of its news paper, an important tool of communication with its base. This study 

analyzed the issues of O Diretor published during five years, starting in September 2007 

when São Paulo faz Escola program was released and stablished a new model of education 

and management for the paulista state schools. Initially, we approach the education reform 

and the new characteristics of the management it intends. Next, we approach UDEMO's 

trajectory in the context of teaching unions, as well as the union press possibilities of political 

formation of its members. Drawing on a Marxist conception of human formation, on a third 

moment we present the path taken and the theoretical bases of this study, as well as the 

literature review. In the last chapter, the presentation of the data collected and the 

development of the analysis about the O Diretor sections. The findings demonstrate that 

UDEMO has been exempting themselves from the discussion about the most candescent and 

substantive issues of the model of education and management adopted by the governmental 

policy, centralizing the revendications and the debate on issues of specific interest to school 

principals of that schooling system. 

 

Keywords: Political formation. Teaching union. Union press. 
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Um jornal, todavia, não tem somente a função de 

difundir ideias, de educar politicamente e de 

conquistar aliados políticos. O jornal não é somente 

um propagandista e agitador coletivo, mas também um 

organizador coletivo. Sobre esse último aspecto, se 

pode comparar o jornal com a estrutura de andaimes 

que envolve o edifício em construção mas permite 

adivinhar seus traços, facilita os contatos entre os 

construtores, lhes ajudando a subdividir o trabalho e a 

dar conta dos resultados gerais obtidos com o trabalho 

organizado.  

 (Lênin) 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação política dos trabalhadores em educação é uma questão que me acompanha 

desde o início da minha trajetória no magistério público paulista, há mais de vinte anos. Não 

que durante todo este tempo eu estivesse envolvida em pesquisas acadêmicas sobre o tema, 

mas, certamente, sempre observei e busquei compreender, de alguma forma, as escolhas e 

recusas dos professores enquanto categoria profissional. Fui personagem, ainda que 

secundária, de muitas lutas e protestos ocorridos nos anos 90, período em que a categoria 

obteve conquistas importantes. Da mesma forma, assisti a ofensiva neoliberal sendo 

instituída, as organizações de classe atravessando mudanças estruturais, e o sujeito coletivo 

sendo aprisionado com as políticas implementadas. Certamente que eu não tinha plena 

consciência dos fatos, mas buscava compreender e não me desligar daquilo que sempre foi a 

minha bandeira: a defesa da escola pública. No início da década seguinte, mas 

especificamente no ano 2000, passei a ocupar o cargo de diretor de escola na rede paulista, o 

que me despertou ainda maior interesse e incômodo no sentido de compreender quais são os 

fatores que podem colaborar com a formação dos trabalhadores que estão à frente na 

administração das escolas. E é justamente nessa inquietação que surge a motivação inicial 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Não se trata de considerar o diretor de escola um sujeito mais ou menos importante 

que os outros trabalhadores da educação, mas sim de considerar a relevância do trabalho que 

realiza em dois aspectos fundamentais: coordenar a formação continuada dos outros 

trabalhadores que estão na escola e implementar o que é imposto pelo governo. No primeiro 

aspecto, da formação continuada, o diretor de escola é quem pode (ou não) colaborar com a 

motivação e o fomento de debates sobre temas importantes durante as reuniões de 

planejamento, nos ATPC’s
1
 e também nas conversas cotidianas estabelecidas com os sujeitos. 

No segundo aspecto, da implementação das políticas, o diretor de escola pode (ou não) 

estimular o coletivo de trabalhadores de sua unidade a conhecer e refletir sobre aquilo que é 

imposto pelos órgãos superiores. 

Em ambos os aspectos, as possibilidades parecem estar muito vinculadas às escolhas 

pessoais dos diretores, ou seja, a formação política do diretor determina suas escolhas e 

recusas e, por consequência, determina a sua prática na coordenação do trabalho coletivo da 

escola.   

                                                             
1 Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo é o encontro semanal entre professores e coordenação, cuja pauta deve 

ser construída pelo professor coordenador, em sintonia com toda a equipe gestora. 



2 
 

Entendendo que a formação política dos diretores pode influir na formação política 

dos outros trabalhadores que atuam na escola, e considerando a formação humana como um 

produto de seu próprio trabalho, nos parece justo vislumbrar a possibilidade de que as 

organizações sindicais tenham potencial para colaborar com a formação política de suas 

bases, a partir de projetos pedagógicos bem definidos e desenhados.  

Esta investigação busca identificar se há uma orientação política (in)formadora da 

UDEMO (Sindicato de Especialistas em Educação do Magistério Oficial do Estado de São 

Paulo), com um olhar específico para o Jornal O Diretor, que é um importante instrumento de 

comunicação da entidade com seus associados e, caso haja ação formadora identificada, qual 

é a sua orientação. A questão central do estudo é compreender de que forma o sindicato 

realiza a (in)formação de sua base por meio do jornal, desde a reforma iniciada no governo 

Serra, com a implantação do Programa São Paulo faz Escola, em 2007, que estabeleceu um 

novo modelo de educação e de gestão nas escolas da rede estadual paulista. Neste sentido, 

justificamos o recorte temporal da pesquisa, que se debruça sobre as publicações de O Diretor 

desde setembro de 2007, quando foi anunciado o programa, até dezembro de 2012. 

Nas bases teóricas deste estudo, utilizamos a concepção de formação de inspiração 

marxista – analisada na relação entre o processo histórico da objetivação do gênero humano e 

a vida de indivíduo como ser social, ou seja, entender tal relação como mediadora entre a 

formação do indivíduo e a própria história da humanidade. Para tanto nos apoiamos em textos 

de Newton Duarte sobre o tema. Assumimos assim, que a formação humana se dá em um 

contexto de dominação e, portanto, não pode ser considerada exclusivamente como uma 

formação emancipadora, ou seja, a formação dos indivíduos é também de reprodução da 

alienação. 

Por entendermos que a UDEMO deve representar os interesses da categoria dos 

diretores de escola da rede estadual paulista e, principalmente, os interesses da educação 

pública, surgem aqui as questões que determinam a problematização deste estudo: Como o 

sindicato dos diretores utiliza o jornal O Diretor para (in)formar a base sobre as políticas em 

curso? Qual o posicionamento mais frequente do sindicato em relação a tais políticas? Como 

se estrutura e quais os temas mais frequentes no jornal? Como podemos caracterizar a ação 

formadora do sindicato exercida através do jornal? 

O recorte temporal da pesquisa compreende o período de cinco anos das publicações 

de O Diretor, a partir da implantação do Programa São Paulo faz Escola, em agosto de 2007, 

até o final do ano 2012. 
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A investigação justifica-se na medida em que pretende conhecer a ação sindical na 

formação de sua base e sua posição política frente às reformas educacionais pois, mesmo 

sendo parte e reproduzindo um determinado modelo de sociedade e de economia, como 

afirma Dal Rosso (2011, p. 21), o sindicato “pode também ocupar um lugar de agente 

transformador e de mudança. Em que medida e em que direção ocorrem estes processos é 

uma questão aberta”. Tomando essa afirmação como ponto de partida, nossa investigação 

pretende colaborar para a compreensão do percurso que a entidade representativa dos 

diretores das escolas estaduais paulistas vem seguindo nos últimos anos. Não se trata de 

atribuir unicamente à ação sindical a responsabilidade pelo desenvolvimento da consciência 

de classe e de categoria profissional, ainda que não se possa negar a importância daquelas 

organizações nessa função e a força histórica que apresentam no quadro de lutas e conquistas 

das camadas trabalhadoras.   

Por fim, esclarecemos que este estudo faz parte de um projeto de pesquisa em 

desenvolvimento na Linha de Pesquisa em Política Educacional e Organização do Trabalho 

Escolar (LIPOTE) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de 

Julho, sob a coordenação dos professores Dr. Miguel Henrique Russo e Dr. Celso do Prado 

Ferraz de Carvalho, intitulado “Reforma da Educação no Estado de São Saulo e a produção da 

qualidade do ensino: dimensões avaliativa, curricular e gestionária”. Por se tratar de um 

projeto de grande abrangência, vários subprojetos surgiram e foram desenvolvidos 

separadamente por outros alunos/pesquisadores da linha, sob a orientação dos coordenadores. 

Neste sentido, a presente pesquisa busca compreender de que forma a entidade representativa 

dos diretores se posicionou frente à reforma em epígrafe, em face, sobretudo, à nova 

configuração de gestão escolar por ela concebida. 
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CAPÍTULO 1 

 

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA, O NEOLIBERALISMO E AS REFORMAS 

 

 

 A história da educação brasileira nas últimas décadas apresenta forte interferência dos 

momentos políticos vividos pelo país, o que nos parece bastante natural. Durante a ditadura 

militar, professores ameaçados e submersos ao extremo controle dos planos de ensino, 

censura de bibliografia e diários de classe. Posteriormente àquela etapa, atravessamos o 

período da redemocratização, quando alguns estados e municípios
2
 chegaram a desenvolver 

propostas educacionais que flertavam com a participação comunitária e com o interesse das 

camadas populares. Nos anos 90, atravessamos a chegada das políticas neoliberais no campo 

educacional: pedagogia da qualidade e das competências, avaliações externas, unificação 

curricular, meritocracia, treinamento mecanizado dos trabalhadores, etc., no intuito de 

encaminhar a escola à lógica do capital, e de transformar a função social da Educação em 

simplesmente formar os indivíduos que o mercado de trabalho necessita. Muitos estudos 

abordam as interferências do neoliberalismo na Educação, dos quais damos destaque à obra 

de Pablo Gentili (1997 e 1998) e Vera Peroni (2003 e 2006). 

O ideário neoliberal
3
 trouxe mudanças significativas às políticas educacionais. De 

modo geral, as ações federais buscavam priorizar o ensino fundamental com o argumento de 

que a educação estava em crise, e que então a reforma educacional seria a solução. Surgem as 

avaliações de larga escala e os temos da racionalidade econômica recheiam os discursos 

oficiais: resultados, produtividade, competitividade, eficácia e eficiência. 

A ação reformista do governo de FHC procurou, no caso da educação, criar 

as condições para a construção de um consenso nacional quanto a seus 

rumos. Os documentos oficiais procuraram apresentar-se dotados de unidade 

e universalidade e, dessa forma, isentos de críticas e questionamentos. 

Dotados de forte diretividade os documentos oficiais sinalizavam para a 

reconfiguração do campo educacional em consonância com as mudanças na 

economia, no trabalho e nas relações sociais. Procuravam, dessa forma, 

                                                             
2 No início dos anos 80, governadores da oposição são eleitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Paraná. Desta forma, estes estados começam a articular propostas curriculares que, ainda que apenas no papel, 

visavam interesses populares: universalização do acesso, flexibilização do fluxo, participação comunitária e 

valorização dos professores. 
3 Importante ressaltar que o ideário neoliberal é um processo desencadeado pela reestruturação do capitalismo 

que, após atravessar forte em crise na década de 1970, precisou inventar um novo caminho, criando, assim,  o 

neoliberalismo. 
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responder às demandas postas pela crise do capitalismo (CARVALHO e 

RUSSO, 2011, p. 5).  

 De acordo com Palma Filho (2005), as reformas educacionais são, em geral, 

apresentadas como uma forma de modernizar a escola para que sejam superadas as 

“dificuldades geradas pelo distanciamento da educação escolar em relação a demandas sociais 

para o setor educacional” (PALMA FILHO, 2005, p.25). A reforma educacional do governo 

FHC foi uma tentativa de seus criadores em apresentar a crise da modernidade como sendo 

uma crise da educação; uma ação do governo para garantir o conformismo social sobre o 

modelo de sociedade que estava sendo imposto naquele momento. Para tanto, foram criadas 

emendas constitucionais, novas leis e decretos, PCN’s e DCN’s, todos devidamente apoiados 

nos instrumentos das agências internacionais, atendendo às necessidades da globalização e do 

neoliberalismo. 

 

1.1 - A rede de ensino paulista e a reforma 

 

O Estado de São Paulo está sob a gestão ininterrupta do PSDB há quase duas décadas, 

tempo suficiente para que muitas políticas fossem implementadas na sua rede de ensino. 

Desde o início daqueles governos, muitas mudanças estruturais ocorreram na educação 

paulista e, em nossa opinião, as mais impactantes foram: a criação do sistema de avaliação 

externa; a implantação do regime de progressão continuada; a reorganização da rede física; o 

início da municipalização do ensino fundamental; a implantação de sistemas de bonificação e 

meritocracia; a unificação dos currículos; e as novas formas de contratação de professores. 

Vale ressaltar a sintonia e alinhamento de tais ações à política de nível federal, tratada na 

seção anterior. 

 

A hegemonia do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), fundado 

em 1988, no Brasil e no Estado de São Paulo, se concretizou com ascensão 

de Mário Covas ao governo paulista em 1995, período coincidente com o 

primeiro mandato do Presidente FHC no governo da União (1995-1998), 

coincidindo, por decorrência, a reforma da educação nacional e a paulista, 

em que as políticas públicas para a educação, conforme RUSSO e 

CARVALHO (2008), foram desenvolvidas sob a mesma inspiração político-

ideológica, utilizando as mesmas estratégias para sua justificação, 

implantação e articulando as ações realizadas no mesmo período. (SILVA, 

2012, p. 10). 
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Em 2007, o Governo do Estado de São Paulo apresentou um conjunto de dez metas 

para melhorar a qualidade da educação paulista que, para serem atingidas até 2010, 

desencadearam uma série de projetos pautados em políticas de unificação curricular e 

bonificação. Nas séries iniciais do ensino fundamental foi implantado o programa Ler e 

Escrever e nas séries finais e ensino médio o programa São Paulo faz Escola.  

 

A proposta curricular paulista revela argumentos dos mais presentes nos 

discursos pedagógicos contemporâneos. A busca da formação cidadã, da 

qualidade da educação e do compromisso social transitam nessas falas 

buscando a legitimidade de corações e mentes. No alto de seu pretenso 

pluralismo, criticam os holismos e totalitarismos de seus críticos. Nesse 

processo, transitam de uma pretensa neutralidade axiológica à indiferença 

política de forma muito rápida (CARVALHO e RUSSO, 2012, p. 149). 

 

Com a unificação curricular, o extremo controle das práticas, a competitividade 

instituída pela bonificação, além da fragilidade das novas formas de contratação temporária, o 

professor é cada vez mais distanciado das ações reflexivas sobre sua própria prática.  

Os novos programas implantados pela reforma educacional no Estado de São Paulo 

colocam em destaque a coordenação do trabalho escolar, tornando o professor coordenador 

uma peça central na condução e na formação em serviço dos professores. Sobre esse tema, 

acreditamos que seja necessário acrescentar duas características importantes: 1) A 

coordenação nas escolas da rede estadual é exercida por professores designados (pois não há 

cargos, mas sim postos de trabalho) a partir de nomeação pelos diretores de escola 

acompanhados pelos supervisores; 2) Até 2008, o posto de trabalho era denominado 

“Professor Coordenador Pedagógico”, e posteriormente, modificado para “Professor 

Coordenador”, sendo suprimido o termo “pedagógico”. 

 

1.2 - O diretor de escola: de trabalhador da educação a gerente da reforma 

 

O acesso ao cargo de diretor para as mais de cinco mil escolas da rede se dá através de 

concurso público. A legislação funcional prevê a possibilidade de uma série de afastamentos a 

estes diretores, que podem ser designados para atuar em outras funções da mesma pasta. 

Quando um diretor se afasta, permanece como o detentor do cargo daquela determinada 

escola, mas com um substituto para exercer a função enquanto perdurar o afastamento. Vale 
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ressaltar que o substituto é designado pela diretoria regional e, de acordo com a UDEMO
4
, 

atualmente a rede conta com quase metade dos cargos ocupados por substitutos, o que não 

seria um problema se as formas de designação fossem mais democráticas. Os diretores 

designados estão absolutamente nas mãos dos dirigentes regionais, que são os representantes 

oficiais do governo nas diretorias regionais, pois ocupam cargos de confiança com designação 

direta feita pela SEE. 

 

Compete ao Dirigente Regional de Ensino a designação do integrante do 

Quadro do Magistério, bem como a sua cessação, em especial quando o 

mesmo não corresponder às atribuições do cargo ou descumprir normas 

legais, ficando vedada sua designação para quaisquer outras atribuições nos 

termos desta resolução (RESOLUÇÃO SE 88/11, Artigo 13). 

 

Neste quadro, não é difícil inferir que cerca de metade dos diretores de escola da rede 

estadual paulista tem situação instável, trabalhando sob a pressão de perderem suas 

designações e retornarem para seus cargos de origem (sala de aula). Esta parcela de diretores, 

designados pelos dirigentes, apresenta uma preocupação muito maior em atender tudo o que é 

imposto, pois sabem que serão desligados da função caso não correspondam aos anseios dos 

superiores hierárquicos. A obediência e a submissão, de uma maneira geral, são as palavras de 

ordem para quem pretende manter-se nesta condição funcional.  

Na outra metade (dos concursados), certamente também há aqueles que não 

apresentam nenhum tipo de resistência ou crítica, tornado a escola um terreno bastante fértil 

para qualquer tipo de modificação imposta pelo governo.  A estabilidade adquirida pelo 

concurso não garante uma prática reflexiva aos diretores, ou seja, mesmo aqueles que se 

encontram numa condição mais favorável à crítica, de uma forma geral não a fazem.  

Nas recentes políticas da SEE, um novo modelo de gestão é anunciado para as escolas, 

alterando significativamente o provimento de cargo dos diretores das unidades. Este modelo 

já está implantado nas escolas de tempo integral, exclusivas de ensino médio, e será 

gradativamente ampliado para toda a rede. 

 

O desenho da nova carreira do diretor tem como principal objetivo aumentar 

a efetividade do processo de gestão escolar pela seleção de profissionais 

qualificados para cada uma das diferentes realidades regionais e de ensino 

existentes na rede paulista. O novo modelo de gestão deverá ser 

implementado prevendo-se uma duração determinada (em torno de três a 

                                                             
4
 Jornal O Diretor, Junho de 2013, página16. 
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quatro anos), de forma a permitir um tempo mínimo necessário para que o 

diretor possa aplicar seu programa de liderança (SEE, 2013, p. 88). 

 

Na mesma publicação, a SEE reforça que não se trata de abolir o concurso, em razão 

de pressão das entidades representativas, mas sim de criar critérios posteriores ao concurso 

que desencadeiam uma série de intervenções e exigências para que o trabalhador permaneça 

ocupando o cargo. 

 

 rever o modelo do processo de seleção e alocação do diretor na 

unidade escolar, incorporando aspectos importantes de avaliação 

individual do perfil e análise de um plano de gestão específico para a 

escola; 

 desenhar um programa de iniciação à atuação no cargo, equivalente 

ao estágio probatório, como instrumento de intensa formação 

profissional e apoio ao desenvolvimento das competências 

necessárias à gestão escolar; 

 definir o plano de carreira da gestão escolar (à luz do que foi 

discutido para o professor), para alinhar os incentivos da rede às 

perspectivas profissionais do indivíduo; 

 implantar processo de avaliação anual de desempenho nos mesmos 

moldes da avaliação do professor, com base em critérios objetivos e 

nos resultados das avaliações dos alunos; 

 estabelecer um processo de certificação com módulo de formação 

integrada para vice-diretores, de forma a garantir a capacitação 

exigida para a função (Ibidem, p. 88-89). 

 

Então nos parece que a SEE pretende exercer um controle ainda maior sobre a prática 

dos diretores, não permitindo a permanência daqueles que desenvolverem um trabalho aquém 

das exigências e determinações da pasta. 

A implementação da reforma paulista, a partir dos programas Ler e Escrever e São 

Paulo faz Escola, trouxe mudanças estruturais ao trabalho dos diretores de escola, 

desenhando-se um novo modelo de gestão das unidades. Antes, a força da gestão estava, ao 

menos teoricamente, no exercício da democracia: levar a comunidade para a escola, decisões 

e tarefas compartilhadas e, principalmente, construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico. Neste novo modelo, o diretor foi transformado num líder que deve apenas 

administrar com muita eficiência os três tipos de recursos da unidade: materiais, financeiros e 

humanos. Com relação aos recursos materiais e financeiros, é absolutamente necessário que o 

diretor de escola consiga fazer cada vez mais com menos e, para isso, uma infinidade de 

treinamentos são oferecidos. Sobre a gerência dos recursos humanos, espera-se que o diretor 
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lidere o seu grupo a partir de grande capacidade de persuasão, para que as questões técnicas e 

ideológicas não sejam um impedimento para a implementação das ações impostas pelo 

governo. 

 

Uma ameaça que podemos antever com o rumo das reformas em curso na 

América Latina priorizando a formação de gestores, é reduzir a formação a 

um mecanismo de treinamento em massa de gestores, voltado 

principalmente às necessidades técnicas e ideológicas do novo modelo de 

organização social e educacional, com orientações predominantemente 

técnicas, gerenciais e pragmáticas, reproduzindo as preocupações com a 

eficácia e a produtividade. A popularização da ideia de que “é preciso fazer 

mais com menos” legitima, como recomenda o UNICEF, a contratação de 

cheapteachers para racionalizar o custo-professor (BUCKLAND, 2000 apud 

SHIROMA, 2006, p. 10). 

 

De maneira geral, podemos afirmar que o principal objetivo da reforma era levar a 

rede à unificação do currículo. A argumentação estava basicamente apoiada na frase 

“possibilitar que a rede estadual torne-se uma verdadeira rede” 
5
, num discurso aparentemente 

romântico, mas com objetivos certeiros e perversos relacionados ao controle e à manutenção 

da ordem estabelecida. Aos diretores de escola ficou determinada a ação de garantir a 

implementação e a execução do projeto. Em momento algum, desde então, os diretores foram 

chamados a refletir sobre a finalidade de tais ações, e isso os mantém na sua condição de 

meros executores. É preciso considerar que  

 

[...] as reformas educacionais em curso fomentam a redução do indivíduo às 

habilidades cognitivas de sua consciência e às supostas competências que 

articulam suas possíveis condições de adaptação, nos limites da educação, 

para o trabalho (capital) e para a cidadania (Estado) (GONZALEZ, 2007, p. 

190). 

 

Na organização da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, “o Diretor de 

Escola é o profissional que se ocupa da direção, administração, supervisão e coordenação da 

educação na escola. Sua principal função é gerenciar todo processo educativo da escola”
6
 

(grifo nosso). Oficialmente na condição de gerentes, os diretores de escola da rede paulista 

parecem ser levados cada vez mais a abandonar os princípios da gestão democrática em troca 

                                                             
5 Frase proferida inúmeras vezes pela Profª. Maria Inês Fini, coordenadora geral do programa. 
6Definição retirada da Resolução SE 70/10, que dispõe sobre os perfis profissionais, competências e habilidades 
requeridas dos educadores da rede pública estadual e os referenciais bibliográficos que fundamentam os exames, 

concursos e processos seletivos, e dá providências correlatas. 
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do exercício do gerencialismo e da liderança. Aos menos atentos, pode parecer uma 

característica inovadora da gestão escolar, mas nos alerta Shiroma (2006), que este é o mais 

novo mote da gestão educacional, levando aqueles, que antes eram administradores, a se 

tornarem obedientes gerentes. Segundo a autora,  

 

[...] o gerencialismo é apresentado como estratégia racional para fazer o 

melhor uso dos recursos públicos podendo ser aplicado em qualquer 

organização transcendendo às diferenças de serviços e setores. Busca 

aumentar a produtividade e a eficiência e toma como indicador de 

desempenho, os resultados. É voltado à inovação, requer dinamismo, é 

centrado no cliente (SHIROMA, 2006, p.5). 

 

O diretor de escola, agora gerente, deve concentrar-se nos resultados obtidos nos 

indicadores e metas oficiais. Caso a escola não esteja bem posicionada no ranking, sua 

eficácia enquanto gestor será certamente questionada pelos outros e, por consequência, por si 

próprio – pois há uma grande tendência do próprio Estado em responsabilizar os sujeitos 

pelos resultados: professores, diretores, pais e até os próprios alunos são apontados como 

culpados pelo fracasso escolar, “numa política de solução que oscila entre a defesa da 

descentralização da gestão e dos processos e a cada vez maior exigência de eficácia e 

eficiência, via avaliação centralizadora e controladora” (BAZZO, 2006, p. 42) 

Nesse contexto, Shiroma (2006) afirma que não se trata apenas de um novo receituário 

e um novo discurso sobre gestão, mas principalmente de “operar uma transformação na 

subjetividade dos educadores por meio de mecanismos bastante objetivos de controle” e, 

portanto, criar “uma nova identidade do dirigente escolar” (SHIROMA, 2006, p. 10). Nesta 

nova configuração, os diretores de escola são transformados em gerentes, com novas 

exigências e competências necessárias ao exercício do cargo. 

 

Gerentes são pragmáticos, precisam ser capazes e estratégicos, serão 

responsabilizados por aquilo que fazem, mas não importa como fazem, por 

isso a ênfase gerencialista maior recai sobre os resultados. A gestão por 

resultados é compatível com a autonomia da equipe sobre o processo, posto 

que se trata de uma autonomia regulada, controlada pela avaliação que 

incide sobre o produto (SHIROMA, 2006, p. 5). 

 

Os diretores de escola foram historicamente sendo cooptados pela burocracia do 

sistema e deixaram, assim, de se reconhecer como professores. Ao assumirem a função de 

“especialistas”, não percebem a engrenagem da fragmentação hierárquica do trabalho, e então 
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simplesmente executam suas tarefas de maneira que pensam ser neutra, atendem as 

contingências imediatas e nada mais. Passam a “servir ideologicamente à situação, mas não 

no sentido de ficarem, necessária e diretamente, obrigados a produzir e divulgar a ideologia 

das classes dominantes, à moda de seus intelectuais orgânicos” (RIBEIRO, 1995, p. 10), mas 

sim de simplesmente executarem todo o aparato de tarefas – simples ou complexas – sem 

terem a consciência do que tais tarefas significam, manifestando o que a teoria marxiana 

categoriza como alienação. 

É necessário levar em conta a imensa força de disciplinamento que tais práticas 

determinam aos trabalhadores que atuam na escola: pedagogia da qualidade
7
, unificação de 

conteúdos, enfraquecimento das propostas pedagógicas, fortalecimento das avaliações 

institucionais e competitividade. Tudo isso combinado às novas regras de contratação 

temporária de professores e funcionários, que colocam os trabalhadores em situações de 

grande fragilidade e insegurança. 

 Utilizando esta lógica, o governo paulista consegue, cada vez mais, exercitar a 

ditadura do trabalho, pois tem pleno controle do que é exercido pelos professores e diretores. 

Aos poucos, o trabalho passa a ser um fardo difícil de ser carregado.  

Em contrapartida, entendemos que o trabalho, enquanto exercício da formação 

humana, representa a possibilidade e o percurso da libertação. Para tanto, reconhecemos a 

relevância das organizações coletivas de trabalhadores, que muito podem colaborar para a 

disseminação do sentimento de pertencimento de classe e também para a formação da 

consciência do trabalhador.  

Para compreender a ação da UDEMO junto à sua base, apresentaremos, no capítulo 

seguinte, um panorama do sindicalismo docente paulista seguido de uma visão geral da 

entidade em epígrafe, seu histórico e suas principais características, seguidas por estudo sobre 

a imprensa sindical e suas possibilidades de atuação. 

 

  

                                                             
7 Para um melhor entendimento da amplitude do termo, recorro a CARVALHO (2007, p. 62), quando afirma 

que, embora a pedagogia da qualidade “anuncie o resgate e a emancipação da educação, o que busca é o 
consenso social e a subordinação das práticas educativas às chamadas exigências do mundo do trabalho”. 
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CAPÍTULO 2 

A UDEMO NO CONTEXTO DO SINDICALISMO DOCENTE PAULISTA 

 

A palavra sindicato vem do francês syndicat, que tem sua origem em syndic, que é “o 

representante de uma corporação”. Ambas vêm do grego syndikos, que significa “advogado 

público”. Ainda do grego, encontramos syn, “junto”, mais diké, “julgamento, justiça, uso, 

costume”. Na língua portuguesa, sindicato significa “associação de indivíduos da mesma 

classe ou profissão, para a defesa de interesses classistas, profissionais ou econômicos”
8
. 

Na ótica marxista, adotada para este estudo, o sindicato deve ser um centro de 

organização e formação da base para a luta política contra a exploração capitalista. Engels 

afirmou que a classe proletária é escravizada através do trabalho operário, reconhecendo as 

condições de exploração a que estavam submetidos. Reconheceu, também, que a competição 

entre os trabalhadores é a maior arma que a burguesia tem contra o proletariado e vê nos 

sindicatos a grande potencialidade de anular tal competição. “Daí que os trabalhadores se 

esforcem por suprimir esta concorrência associando-se; daí que a burguesia se enraiveça 

contra estas associações e grite triunfalmente cada vez que lhes inflige uma derrota” 

(ENGELS, 1975, p. 114).  

Para Marx, a necessidade de manter os salários é o interesse comum entre os 

operários, garantindo condições propícias para as organizações coletivas que, além de lutarem 

pelas condições de trabalho dos operários, naturalmente colaboravam para que não houvesse 

concorrência entre eles.  

 

A grande indústria aglomera num único lugar uma multidão de pessoas que 

não se conhecem. A concorrência divide os seus interesses. Mas a 

manutenção do salário, este interesse comum que têm contra o patrão, os 

reúne num mesmo pensamento de resistência-coalizão. A coalizão, pois,  

tem sempre um duplo objetivo:  fazer cessar entre elas a concorrência, para 

poder fazer uma concorrência geral ao capitalista. Se o primeiro objetivo da 

resistência é apenas a manutenção do salário, à medida que os capitalistas, 

por seu turno, se reúnem em um mesmo pensamento de repressão, as 

coalizões, inicialmente isoladas, agrupam-se e, em face do capital sempre 

reunido, a manutenção da associação torna-se para elas mais importante que 

a manutenção do salário. (...) As condições econômicas, inicialmente, 

transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital 

criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Esta massa, 

                                                             
8
Dicionário Online de Português. www.dicio.com.br/sindicato/. Acesso em 03 jul. 2012. 
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pois, é já, face ao capital, uma classe, mas não é ainda para si mesma. Os 

interesses que defende tornam-se interesses de classe. Mas a luta de classe 

com classe é uma luta política (MARX, 1985, p. 158-159). 

 

Marx, então, defende que os trabalhadores, no próprio exercício da defesa dos 

interesses da classe, terminam por desenvolver o sentimento de pertencimento de classe, 

deixando de ser classe em si, e passando em ser classe para si, tornando os operários sujeitos 

ativos na transformação da sociedade classista. Sendo assim, a importância do sindicato vai 

muito além das reivindicações salariais, pois forma politicamente a sua base. 

Não podemos deixar de considerar que os sindicatos surgiram com a modernidade e 

com o avanço do capitalismo, tendo como objetivo principal a defesa dos direitos dos 

trabalhadores. O avanço do capitalismo originou as péssimas condições de trabalho e, por 

consequência, as organizações dos trabalhadores. “Assim como o trabalho assalariado é um 

produto da modernidade, o sindicato também o é” (DAL ROSSO, 2009, p. 3). 

Lênin também desenvolveu importantes estudos sobre as organizações coletivas dos 

trabalhadores a partir das concepções marxistas, defendendo o sindicato e sua função 

educativa na formação política dos trabalhadores. 

 

A moral a extrair disso é simples: se começamos por estabelecer uma 

organização de revolucionários, forte e sólida, poderemos assegurar a 

estabilidade do movimento em seu conjunto, atingir simultaneamente os 

objetivos sociais-democratas e os objetivos propriamente sindicais. Mas, se 

começamos por constituir uma organização operária ampla, pretensamente a 

mais "acessível" à massa (na realidade, a mais acessível aos policiais e que 

tornará os revolucionários mais acessíveis à polícia), não atingiremos 

nenhum desses objetivos (LENIN, 1902, p. 64). 

 

No Brasil, o fortalecimento das organizações coletivas de trabalhadores se dá 

principalmente a partir da Lei Áurea, em 1888, embora não devamos recusar a capacidade de 

organização e resistência apresentada pelos trabalhadores escravos, demonstrada 

principalmente nos quilombos. Da mesma forma que a industrialização brasileira avança, o 

processo de imigração também emerge, com os europeus trazendo em suas bagagens não só a 

esperança de uma vida melhor, mas também o ideário anarquista e socialista europeu. Em 

relação aos países centrais, a industrialização brasileira é tardia, o que torna o sindicalismo 

operário também tardio sob esta ótica.  

 

Só com a imigração e a Proclamação da República é que se iniciaria a 

constituição efetiva de uma classe operária no Brasil Daí até a organização 
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sindical dos trabalhadores, o processo foi rápido, e se dá em todo o país. A 

emergência tardia, característica da origem colonial, é consequência da 

afirmação real das relações capitalistas de produção (CRUZ, 2008, p. 5). 

 

Conforme já afirmamos anteriormente, grande parcela da classe operária brasileira é 

formada por imigrantes europeus. Da mesma forma, o processo de industrialização do país 

apoiou-se no modelo capitalista estabelecido nos países centrais. Edgard Carone, em seu 

estudo, nos aponta a necessidade de um olhar mais próximo sobre a questão. 

 

Se quisermos usar de uma metáfora, podemos dizer que o movimento 

operário vem ao Brasil “empacotado”: nada é original, nada é sui-generis 

[...] No entanto, nenhum processo se faz somente no sentido mecânico. Se 

quisermos usar de outra metáfora, podemos dizer que o movimento operário 

brasileiro reflete como um “espelho” a realidade da Europa, mas, como todo 

espelho reflete a imagem deformada, podemos dizer que é outro o indivíduo 

devolvido pelo espelho. O mesmo precisa ser dito sobre a nossa experiência 

proletária, que se modela pela sua matriz, mas que reflete grau e ritmo de 

desenvolvimento particulares, reflexo das condições do subdesenvolvimento 

da nossa sociedade (CARONE, 1979, p.5). 

 

Então o autor derruba a visão ortodoxa de que tudo veio pronto e empacotado, e que 

todas as coisas aconteceram exatamente da mesma forma que haviam acontecido nos países 

europeus. Não devemos recusar a forte interferência, mas também não podemos deixar de 

considerar que as condições em que o sindicalismo operário surgiu e se desenvolveu no Brasil 

são muito adversas, gerando percursos e características próprias.  

Outra questão que precisa ser revista é sobre o trabalhador imigrante, tão valorizado na 

literatura como um militante anarquista. De acordo com os estudos de Batalha (2003), 

sabemos que  

 

[...] a imensa maioria dos imigrantes provinha do campo e, na maioria 

das vezes, não tinha qualquer experiência prévia de engajamento 

sindical ou político. Isso, evidentemente, não quer dizer que não 

existissem imigrantes com experiência prévia nos seus países de 

origem e cuja emigração se devia não a razões de ordem econômica, 

mas a problemas políticos (BATALHA, 2003, p. 166). 

 

Por este caminho foram criados os alicerces do trabalho operário e do sindicalismo no 

país, a partir de uma grande diversidade étnica e política, com pessoas chegando de todos os 
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lados, de todas as formas, em busca da sobrevivência. Desde então, muitos foram os caminhos 

percorridos pelas organizações coletivas dos trabalhadores, bem como suas contradições e 

suas lutas.  

Em face do objeto de estudo desta pesquisa, optamos por apresentar apenas um 

panorama sobre o surgimento do sindicalismo operário no Brasil, com o objetivo de que este 

cenário colabore no entendimento sobre o surgimento histórico do sindicalismo docente, que 

trataremos a seguir. 

 

2.1 – O sindicalismo docente 

 

O sindicalismo docente brasileiro é bastante tardio com relação ao sindicalismo 

operário. O atraso de aproximadamente cinco décadas é o foco do estudo de Hélvia Leite 

Cruz (2008) em sua tese de doutoramento, quando estudou a construção histórica das 

organizações coletivas docentes, demonstrando que há certa dificuldade em se comprovar 

qual foi exatamente a primeira associação de professores.  Mas afirma que é possível 

identificar que, em todas as associações existentes a partir do final da década de 1870, é 

notável “o desejo de estruturar o campo educacional, investindo em publicações de caráter 

lítero-pedagógica. Os objetivos giram em torno da defesa da categoria e da melhoria dos 

conhecimentos dos professores e professoras” (CRUZ, 2008, p. 67). Vale ressaltar que estes 

grupos tinham o objetivo de organizar publicações (muitas vezes financiadas pelos próprios 

professores) que colaborassem com a formação e o entendimento que a categoria tinha de si 

própria.  

 

Os sindicatos foram, entretanto, precedidos por outras formas de organização 

defensiva. São as chamadas associações ou uniões que, dependendo das 

regiões em que surgem, combinam papéis agregadores da categoria docente 

em torno de questões pedagógicas e científicas, proteção mútua, atividades 

sociais e culturais, defesa dos interesses dos associados e debate sobre 

políticas e práticas educacionais. Esse tipo de organização pré-sindical lança 

raízes século XIX adentro, no Brasil (DAL ROSSO, CRUZ e RÊSES, 2011, 

p. 112). 

 

 

A partir de 1901, com a criação da Associação Beneficente do Professorado Público 

de São Paulo, nasce a primeira organização de professores do ensino público que se tem 

registro, tendo como objetivos “proporcionar benefícios aos seus membros, bem como, a 
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elevação moral e intelectual do professorado público do estado de São Paulo” (CRUZ, 2008, 

p. 69), usando como principal instrumento a publicação da Revista de Ensino. O primeiro 

sindicato de professores do Brasil foi fundado em 1931, no Rio de Janeiro, então capital do 

país, após publicação de decreto
9
 que regulamentava a existência de organizações sindicais, 

mas proibia os funcionários públicos de sindicalizarem e concebia “os sindicatos como 

colaboradores do Estado, como se não existisse luta de classes” (Ibidem, p. 23). Nas décadas 

seguintes, acompanhamos muitas conquistas e lutas, mas também muitas comunhões dos 

sindicatos com os governos.  

Surgem muitos impasses e contradições relacionadas à representatividade dos 

trabalhadores da educação. O impasse teórico mais abordado com relação ao sindicalismo 

docente está relacionado à questão do pertencimento de classe em razão do trabalho imaterial. 

O problema em colocar ou não o professor como um produtor de valor na sociedade 

capitalista divide as opiniões dos acadêmicos, e muitos apontam essa incerteza como 

responsável em gerar a dificuldade atual dos trabalhadores em educação em formar a sua 

consciência de classe. Em estudo sobre o tema, Hiro (2011, p. 3) apresenta um breve 

levantamento sobre tal situação e, ao referir-se ao professor, afirma que “não possui os meios 

de produção, então, não é um burguês. A sua sobrevivência está condicionada a venda de sua 

força de trabalho, seja para o empresário do ensino particular, seja para o Estado-patrão. Isso 

o classificaria como trabalhador”.  

Na educação pública, sabemos que o professor não gera mais-valor ao seu 

empregador, posto que 

 

[...] o Estado não emprega os docentes com o objetivo de aumentar a 

arrecadação e sim de prestar um serviço à reprodução da sociedade. Mas o 

trabalho docente se realiza no sentido de conferir uma qualidade especial à 

mão de obra, que é a mercadoria básica no processo de produção do valor. 

Este é seu sentido produtivo maior (DAL ROSSO, 2009, p. 6). 

 

 

Embora este não seja o objetivo deste estudo, entendemos ser relevante a discussão 

sobre o pertencimento de classe dos docentes da educação pública. 

 

 

 

                                                             
9
 Decreto nº. 19.770, de 19 de março de 1931, no governo de Vargas. 
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2.2 - O sindicalismo na educação paulista 

 

Os trabalhadores das escolas da rede pública paulista têm sua representação funcional 

e laboral realizada por quatro diferentes sindicatos: os professores são representados pelo 

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP; os diretores 

de escola são representados pelo Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério 

Oficial do Estado de São Paulo – UDEMO; os supervisores de ensino são representados pelo 

Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo – 

APASE; e, finalmente, os trabalhadores ocupantes de funções de apoio são representados pelo 

Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – AFUSE. 

Essa fragmentação sindical revela uma grande contradição. Enquanto no plano do 

discurso acadêmico e no do discurso institucional há a defesa do trabalho coletivo para a 

construção de um projeto político-pedagógico que seja expressão dos interesses e 

necessidades de todos os segmentos da comunidade escolar, entendida como o conjunto dos 

seus trabalhadores e dos seus usuários, a partir do pressuposto de que há interesses comuns 

entre as categorias de trabalhadores da mesma entidade empregadora, e que esses interesses 

são organizados pela sua inserção no processo pedagógico escolar. O que se observa é que 

aquela fragmentação sindical revela, na prática, uma divisão de interesses que fragiliza a ideia 

de trabalho coletivo, assim como a força de representação da categoria dos trabalhadores da 

escola. 

A origem dessa fragmentação está na organização burocrática daquela rede escolar que 

leva ao extremo a hierarquização das funções e conduz, assim, ao surgimento de interesses 

corporativos próprios dos ocupantes de funções específicas e que se consideram portadores de 

interesses e privilégios restritos e não extensíveis aos demais segmentos da categoria dos 

trabalhadores da educação e da escola. 

 

Os sindicatos são organizações controladas e dirigidas politicamente pela sua 

diretoria, e não pela base. Sabemos que há exceções, entidades que têm um 

funcionamento mais democrático, um razoável controle pela base, mas a 

regra é o oposto. Apenas em poucos momentos, de intenso processo de 

mobilização, a base assume um espaço maior no controle da entidade. São 

poucos estes momentos e duram pouco tempo (ALMEIDA, 2007, p. 11). 

 

Precisamos considerar os fatores históricos que levaram os sindicatos a essa 

configuração, principalmente a partir da Lei de Segurança Nacional, de 1935, que 
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desencadeou uma rotina de repressão contra os trabalhadores organizados coletivamente, 

inclusive proibindo qualquer greve, bem como a existência de entidades combativas. Surge 

então, na era Vargas, o sindicato atrelado ao Estado e a convivência com os patrões também 

dentro dos sindicatos. Com a estrutura hierarquizada, não precisou muito tempo para que essa 

forma que conhecemos até hoje, que distancia os dirigentes de sua base, fosse conhecido. 

Mas o sindicalismo dos servidores públicos só surgiu, oficialmente, no final da década 

de 1980, como um direito garantido pela nova constituição, num momento de intenso 

processo de mobilização de massas no setor, com a expectativa de que fossem criadas 

entidades mais democráticas e menos burocratizadas. O fato de os funcionários públicos 

contarem com a estabilidade de emprego representou um elemento importante na organização 

das entidades já que, não havendo o fantasma da demissão, todos poderiam participar 

ativamente da base sindical, da resistência e das lutas. A história nos mostra que as coisas não 

aconteceram exatamente assim. Não podemos negar que os sindicatos do funcionalismo se 

mostraram bastante combativos durante certo período mas, na última década, demonstra ter os 

mesmos problemas que o sindicalismo do setor privado. 

“A ascensão de Lula ao governo federal colocou em prova estas organizações em 

outro quesito, o da independência das entidades em relação ao Estado e aos governos. Várias 

das direções combativas no momento anterior, não passaram no teste” (ALMEIDA, 2007, p. 

63). Os chamados sindicatos de carimbo, que se beneficiam do imposto sindical, sem 

apresentar preocupação com a real representatividade da categoria, tão criticados pelo então 

Presidente Lula em sua defesa da Reforma Sindical. Também é preciso considerar que muitos 

sindicalistas acabaram mudando de opinião e se colocando em defesa da ofensiva neoliberal. 

Boito Jr. (2004), em sua análise sobre as práticas sindicais dos trabalhadores não 

manuais, afirma que a presença da ideologia meritocrática é determinante no isolamento dos 

sujeitos, situando muitas frações da classe média “refratárias à organização e à luta sindical” 

(p. 227). Ainda quando há algum tipo de reconhecimento de classe, este pode dar-se num 

convívio com o sindicalismo meritocrático em defesa de interesses corporativistas e que, a 

partir da ideologia, torna-se natural o fato de “no interior de uma mesma profissão ou ramo, 

multiplicam-se as segmentações hierárquicas: sindicato dos trabalhadores (não docentes) do 

sistema escolar, sindicato dos professores do ensino fundamental e médio, sindicato dos 

diretores de escola, sindicato dos professores universitários, etc.” (p. 229). Portanto, podemos 

inferir que, se as influências do pensamento meritocrático produzem severa fragmentação das 

entidades representativas dos trabalhadores da rede estadual paulista, muito mais severas são 
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as consequências de tal problema na prática de tais sindicatos, que absorvem tal ideologia em 

seus projetos e estruturas. 

 

Tal sindicalismo induz a uma identificação coletiva restrita, fechada no 

universo da profissão, sendo refratário, por esse motivo, à politização da luta 

sindical. Cada um desses sindicatos profissionais procura difundir uma 

imagem dos méritos especiais da profissão que representa (BOITO JR., 

2004, p. 229). 

 

Certamente que os acontecimentos históricos e políticos encaminharam o sindicalismo 

para percursos nem sempre desejáveis ou ideais, sobretudo no que diz respeito à sua 

verdadeira capacidade representativa e formadora de base. No entanto, para ampliar o 

entendimento sobre a questão, se faz necessário considerar as razões objetivas e subjetivas 

que dificultaram a emergência do sindicalismo docente. Dal Rosso (2011, p. 20) apresenta 

como as principais razões de natureza objetiva a condição pulverizada da categoria e também 

o descaso histórico dos governantes com educação popular desde os tempos da colonização. 

Apresenta também as razões de natureza subjetiva, sendo a principal delas o fato de o trabalho 

docente estar relacionado a algum tipo de missão ou sacerdócio, o que dificulta sobremaneira 

a percepção do professor enquanto um trabalhador assalariado. Por considerarmos essa 

questão bastante relevante, ela será retomada posteriormente, em item específico sobre a 

formação docente. 

Com o avanço da ofensiva neoliberal, os sindicatos de todo o mundo foram 

abandonando o viés combativo. Neste caminho, cada vez mais adotaram posturas defensivas, 

dando espaço para o surgimento de uma prática corporativista e participativa. E não foi 

diferente com os sindicatos docentes. A precariedade estabelecida pelo avanço do capital foi 

tamanha que o ideal socialista apoiado na luta contra a exploração dos trabalhadores se perdeu 

e as entidades passaram a dedicar-se basicamente em manter os direitos conquistados de 

outrora. É como se não achassem mais espaço ou possibilidade de reivindicar novas 

condições. 

Ainda que tantas dificuldades e contradições sejam percebidas na estrutura e na 

atividade do sindicalismo docente paulista, não temos dúvida do potencial de mobilização e 

formação que as entidades podem construir, pois a história já nos deu grandes provas neste 

sentido, sobretudo nas grandes conquistas da categoria na década de 1980. 

Antes de abordarmos especificamente a história e as características da UDEMO, 

acreditamos ter sido importante situar a entidade no contexto sindical, bem como no cenário 
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atual dos sindicatos docentes paulistas que, de forma geral, apresentam traços de 

assistencialismo e de mediadores do Estado. A capacidade mobilizadora e combativa de 

outrora, já não é tão perceptível. 

 

2.3 - A UDEMO  

 

A UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado 

de São Paulo, então chamada União dos Diretores do Ensino Médio Oficial, foi fundada em 

1952, a partir da decisão de um pequeno grupo de diretores que, reunidos em assembleia na 

AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), decidiram criar 

uma entidade que “permitisse maior coordenação dos esforços da classe” (UDEMO, 2012). 

Naquele momento, o principal interesse estava centrado em combater a intenção do governo 

na suspensão do ingresso de diretores por concurso público, passando os mesmos a serem 

nomeados em comissão. Portanto, podemos afirmar que a entidade nasceu do desconforto de 

um pequeno grupo de diretores, em torno de trinta pessoas, que compartilhavam a ideia de 

que o provimento daquele cargo deveria ser mantido por concurso. Os argumentos estavam 

relacionados ao receio de influências partidárias na administração das escolas e também à 

necessidade de garantir o direito de remoção do cargo aos diretores que já eram titulares. 

Em seu primeiro estatuto, a garantia de eleição direta para todos os níveis da 

administração da entidade e, nas disposições transitórias, a previsão de que a UDEMO 

“poderia entrar em entendimentos com outras entidades representativas do magistério de nível 

médio, para constituição de federações, firmas, acordos ou alianças, visando a interesses 

comuns” (UDEMO, 2012). 

Na década de 1980 encontra-se um período de bastante atividade para a entidade. A 

regulamentação do desconto da mensalidade em folha de pagamento colaborou 

consideravelmente para o aumento do número de associados: de cento e vinte e um associados 

em 1982 a cinco mil em 1986. Também neste período percebemos a UDEMO bastante 

engajada em reivindicações e greves, em movimentos conjuntos com as outras entidades de 

representação docente. Ainda que em 1978 e 1979 a entidade tenha aderido às greves do 

funcionalismo, sua maior participação está na greve de 1984, quando mais de cem mil 

trabalhadores da educação reuniram-se em assembleia, mobilizados pelas diversos sindicatos 

docentes da rede. Na ocasião, Paulo de Tarso foi demitido da pasta, assumindo em seu lugar o 

Sr. Paulo Renato de Souza.  
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Em 1987 a UDEMO também aderiu a uma grande greve do magistério paulista. No 

ano seguinte, muitos diretores de escola sofreram processos administrativos a mando do então 

governador, Sr. Orestes Quércia, quando os sindicatos precisaram fortalecer seus 

departamentos jurídicos para defender seus associados. 

Em 1989, outra grande greve com a participação da UDEMO, com oitenta e dois dias 

de paralisação do funcionalismo, quando a entidade computou  

 

[...] 14 assembleias próprias, 14 assembleias (conjuntas) do magistério, 12 

plenárias do funcionalismo, 12 audiências com a Secretaria da Educação, 29 

reuniões com o Secretário da Administração (Alberto Goldman) e 4 com o 

Governador do Estado (Orestes Quércia). Ainda neste ano, houve várias 

reuniões entre as diretorias da UDEMO e da APASE (Supervisores de 

Ensino) numa tentativa de unificação das duas entidades e criação de um 

único sindicato de especialistas de educação. Esse projeto não se concretizou 

(UDEMO, 2012). 

 

A partir de 1992, surgem pelas mãos da UDEMO as paralisações curtas, em 

substituição às greves por tempo indeterminado. Nos últimos anos, suas reivindicações 

principais estão focalizadas em interesses específicos dos diretores de escola.  

Mesmo assim, em 1993, a entidade participou da segunda maior greve da categoria, 

com setenta e nove dias de paralisação, com forte repressão policial e ação truculenta da tropa 

de choque, causando uma lembrança bastante traumática em todos os seus participantes. 

Atualmente com mais de dez mil associados, após sessenta anos de sua fundação, a 

UDEMO permanece na defesa do concurso público para ingresso de diretores, sendo esta uma 

de suas reivindicações mais recentes junto à Secretaria da Educação. Voltaremos a abordar 

este assunto mais à frente, mediante a análise dos dados. 

 

2.4 - Imprensa sindical 

Entendemos que “a comunicação sindical é uma arma em potencial nas mãos dos 

trabalhadores para defender sua ideologia, sua política” (COSTA, 2010, p. 65). Referindo-se 

ao jornal sindical, a autora afirma que 

 

[...] é um importante meio de contato entre a entidade e os trabalhadores, 

desde que seja periódico, é claro – uma prerrogativa para ser considerado 

jornal. Um bom jornal de sindicato deve abordar os assuntos da categoria, 

mas também a política nacional e internacional, informações do sindicato e 
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do cotidiano, ou dicas culturais. Deve ter boas reportagens, notícias bem 

escritas e notas – para facilitar a leitura (COSTA, 2010, p. 51). 

 

 Se, por um lado, há instrumentos de comunicação criados para garantir a manutenção 

da hegemonia, não podemos deixar de considerar que, por outro lado, os sindicatos podem ter 

em seus jornais uma excelente forma de resistência e de formação política de suas bases. Ou 

seja, se a opinião pública está cada vez mais bombardeada com informações que chegam de 

todos os lados, a opinião das bases também pode sofrer interferências a partir da comunicação 

sindical. 

 O jornal sindical surgiu da necessidade de disseminar as ideias não disponibilizadas 

pela mídia tradicional. Ferreira (1988) divide a imprensa sindical em três fases: a 

anarcossindicalista, a sindical-partidária e a sindical. O primeiro período teve força no Brasil 

principalmente a partir da criação da COB (Confederação Operária Brasileira) em 1908, fase 

em que muitos imigrantes chegavam, inclusive como exilados políticos de seus países de 

origem, o que gerou a necessidade de publicar alguns jornais em italiano, espanhol e 

português. Desta forma, percebemos que em seu surgimento, “o principal instrumento de 

organização e politização utilizado pelos militantes anarquistas foi o jornal” (FERREIRA, 

1988, p. 5). Destacamos aqui a função de politização desempenhada pelo jornal sindical e não 

apenas de mobilização. 

 Em seguida, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922 iniciou-se a fase 

sindical-partidária, que se estendeu até 1964. Em entrevista cedida ao Núcleo Piratininga de 

Comunicação, Vito Gianotti esclareceu sobre a relevância da comunicação no período. 

 

Os comunistas deram muita importância à comunicação. E comunicação, 

ainda era o jornal. Deram mais importância à imprensa partidária, mas esta 

era muito usada nos bairros e fábricas das grandes cidades. Só para ter uma 

ideia, em 1946 o PCB possuía oito jornais diários espalhados pelo país 

(GIANOTTI, 2008). 

 

 Durante os anos da ditadura, a imprensa sindical permaneceu em produção, mas sofreu 

severa repressão: diminuição das edições e conteúdo alterado, tornando-se “instrumento de 

controle e desmobilização, ocupando seu espaço com artigos sobre assistência e lazer, 

exaltando as diretorias pelo crescimento do patrimônio das entidades” (MOMESSO, 1997, 

p.49). 

A terceira fase é a atual, que despontou a partir da reorganização dos trabalhadores. 

“Ela nasce a partir de meados da década de 70, quando se inicia o processo de enfrentamento 
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do sistema pelas vias legais, fortalecendo-se nos primeiros anos da década de 80” 

(FERREIRA, 1988, p.36). Apenas neste período é que surgem os profissionais remunerados 

para a elaboração dos jornais sindicais: jornalistas e gráficos – trabalho que, até então, era 

realizado pelos próprios operários.  

 

De 1980 a 2002 vivemos a fase de ouro da imprensa sindical no Brasil, que 

alcançou uma tiragem recorde, em 1992, de 30 milhões por mês de 

publicações regulares. Nos sindicatos da CUT, que eram os únicos que 

investiam sistematicamente em comunicação, chegou-se a seis jornais 

sindicais diários (GIANOTTI, 2008). 
  

A partir deste breve resgate histórico da imprensa sindical no Brasil, percebemos o 

quanto ela pode ser importante na divulgação das ideias e planos do sindicato. Nesse sentido, 

o jornal sindical deve se utilizar de recursos que garantam a mediação das informações de 

forma clara e objetiva. Um bom jornal sindical não pode ficar restrito “às notificações 

institucionais da diretoria, não pode cair na mesma prática dos grandes meios e ser utilizada 

como forma de exacerbação do poder e da dominação de uma diretoria em relação à sua base” 

(DUTRA, 2001, p. 12). 

O que devemos esperar de um jornal sindical é que ele colabore com a formação 

política de seus leitores, oferecendo subsídios e instrumentos suficientes para que os 

trabalhadores de apropriem da sua condição.  

 

A comunicação não se reduz ao ato de persuasão. Embora persuadir e fazer a 

cabeça também sejam formas de comunicação, mas não são uma prática que 

respeita o que é uma das prioridades do ser humano, qual seja, a livre 

escolha (TILBURG, 1989, 224 apud DUTRA, 2001, p. 12). 

 

 Apontados os problemas referentes à reforma na rede paulista e também as 

possibilidades de atuação do sindicato na formação de sua base, no capítulo a seguir 

demonstraremos de que forma esta pesquisa foi construída em seus aspectos metodológicos e 

teóricos. 
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHO PERCORRIDO 

 

 

Apresentamos aqui o percurso através do qual foi construída a presente pesquisa.  

Nesta seção, buscaremos esclarecer de que forma se deu a definição do objeto e quais os 

caminhos que optamos por percorrer a partir das perspectivas teóricas e metodológicas 

utilizadas, bem como das categorias de análise. 

 

3.1 - O percurso teórico 

Conforme já esclarecido anteriormente, a afinidade com as questões que envolvem a 

formação política dos trabalhadores em educação surgiu de inquietações pessoais, a partir do 

próprio exercício do magistério.  

Para a realização deste trabalho, fizemos uma revisão da literatura sobre o 

sindicalismo docente e buscamos a definição de alguns conceitos que consideramos 

fundamentais no encaminhamento da investigação: formação, política e formação política. 

Neste caminho, buscamos a concepção marxista sobre formação humana, mais 

especificamente aquelas apresentadas por Newton Duarte, no entendimento de que a 

formação humana se desenvolve a partir de relações sociais de dominação.  

No que se refere às publicações sobre o sindicalismo docente, destacamos Sadi Dal 

Rosso, Julián Gindin, Amarilio Ferreira Júnior, Ricardo Pires de Paula e Armando Boito 

Júnior,  que também foram chamados a colaborar na construção deste estudo. 

Também foi necessário buscar o entendimento sobre a história da imprensa sindical, 

que o fizemos apoiados nas ideias de Vito Gianotti, Maria Nazareth Ferreira, Joana D’arc 

Dutra e Luis Anastacio Momesso. 

Para demonstrar o atual quadro da rede estadual de ensino paulista, bem como as 

novas características da administração escolar, nos apoiamos nos estudos de Celso Carvalho, 

Miguel Russo e Eneida Shiroma. 

 

3.1.1 - Revisão da literatura 

A literatura acadêmica acerca do movimento sindical docente passa a ter relevância a 

partir do início dos anos 1990, mas não podemos deixar de considerar a importância de 

Miguel Arroyo no período em que a construção da identidade dos trabalhadores em educação 
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começava a ser desenhada, ainda em tempos de ditadura civil-militar e luta pela 

democratização, quando publicou que “a nova consciência e nova prática dos trabalhadores da 

educação é se sentirem como trabalhadores e sentirem a necessidade de se associarem como 

tais, e organizarem sua luta nos mesmos moldes dos trabalhadores da produção, do comércio” 

(ARROYO, 1980, p.17). As organizações coletivas docentes são muito importantes na 

intervenção das políticas educacionais, bem como determinantes de acontecimentos políticos. 

Além disso, como nos alertaram Ferreira e Bittar, que a luta sindical dos professores tem 

“uma incidência direta na escola pública” (2006, p. 79).  

Mas nosso olhar, ao fazer esta revisão, também esteve atento às publicações mais 

recentes, por considerarem as profundas modificações que o sindicalismo sofreu neste 

período. Desta forma, apresentamos aqui uma revisão da literatura que demonstra os 

caminhos do sindicalismo em geral e também o docente, tendo o principal eixo de análise 

centrado na atuação das entidades como formadoras da categoria, da base. 

Em muitos estudos, a questão do pertencimento de classe aparece como cerne da 

problemática sindicalista atual. Rêses (2008), em sua análise, observou o percurso do 

sindicalismo a partir das identidades que os docentes foram assumindo ao longo dos anos, 

identificando uma série de dificuldades na organização sindical docente carioca. Para 

superação dos entraves, aponta a necessidade de uma ressignificação da prática sindical, 

embasada em lutas sociais e defesa da escola pública. 

Amilton Carlos Gerolomo (2007) apresentou importante estudo sobre a estrutura 

burocrática sindical e sua interferência no comportamento da base em aceitar a formação de 

uma falsa consciência, a partir da análise das relações dos professores com a diretoria da 

APEOESP, no período entre 1978 e 1987. O autor denomina a diretoria sindical de 

“gestores”, sob a argumentação de que a função deles era de gerenciar os trabalhadores e seus 

movimentos. 

Ainda estudando a formação da consciência dos trabalhadores da educação, Vera 

Lucia Dobbeck (2000) realizou estudo a partir das relações entre a APEOESP e a categoria 

docente, afirmando que há uma relação dialética entre o sindicato e sua base na medida em 

que um interfere na práxis do outro. O trabalho se deu a partir da história de vida de três 

professores da rede estadual de ensino de São Paulo, sob a luz de categorias gramscianas e 

lukacianas, buscando a compreensão do percurso dos professores em sua formação 

profissional participativa. Embora nos pareça um trabalho bastante importante o objeto de 

análise estava nos trabalhadores e não na ação sindical.  
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Também sobre a APEOESP debruçou-se Ricardo Pires de Paula (2007) em sua tese de 

doutorado, quando pesquisou a trajetória da entidade a partir das influências político-sociais 

externas e internas, resultando na ascensão de grupos, projetos e ideologias. 

Alessandro Rubens de Matos (2010) realizou estudo sobre a trajetória do SINPEEM 

(Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo) no período 

entre 1986 e 2004. Durante o desenvolvimento dos capítulos, o autor apresenta o processo de 

surgimento da entidade, sua trajetória junto a cada um dos governos municipais do período 

analisado e levantamento de elementos de sua estrutura, sob a ótica da burocratização e do 

sindicalismo propositivo. 

Também com uma abordagem histórica, Helvia Cruz (2008) desenvolveu importante 

estudo sobre o surgimento e percurso do sindicalismo docente no Brasil, chamando a atenção 

para o fato de tais entidades terem sofrido mudanças não apenas em sua organização interna, 

mas também nas relações que estabelecem com a sociedade, na sua legitimação, na sua 

estabilidade e na sua força. A questão da subjetividade dos professores, que ainda ligam a 

profissão à vocação e sacerdócio, é apontada pela autora como um fator que historicamente 

dificulta o surgimento de um sindicalismo docente combativo. 

Vladimir Caleffi Araújo (2003) apresentou uma análise sobre o jornalismo de 

informação sindical. Embora a ótica do trabalho seja a dos profissionais da comunicação, traz 

informações relevantes sobre o sindicalismo no Brasil e no mundo. Enfatizando a lógica de 

“midiatização” da sociedade, onde os conflitos sociais passam a ocupar lugar de destaque nos 

meios de comunicação, enfatiza a posição dos jornalistas nesta nova ótica e afirma que 

também os sindicatos passaram a utilizar ações de comunicação em suas estratégias de luta. 

Em seguida, analisa o papel do jornalista sindical enquanto militante e tece críticas quanto ao 

posicionamento da maioria dos dirigentes sindicais que, na condição de chefes de redação, 

acabam comprometendo a veracidade jornalística do conteúdo a ser veiculado, exercendo a 

função de “guardiões ideológicos” dos interesses das organizações. 

Silvana Soares Assis (1999) analisou as reformas neoliberais na educação paulista e o 

sindicalismo propositivo da APEOESP, destacando o afastamento da direção sindical de sua 

base e, como consequência, uma enorme perda de representatividade não apenas junto aos 

professores, mas também junto aos governos. Traz ao debate questões importantes: 

“articulação sindical”, “síndrome da incompetência”, “pertencimento de classe” e “disposição 

ideológica”, afirmando que “a APEOESP oscila entre a fragilidade dos professores na 

conjuntura neoliberal e os projetos de governo. Incapaz de construir um projeto próprio, 
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autêntico, originado nas instâncias representativas do conjunto dos professores”, o sindicato 

torna-se propositivo, aceitando que as matrizes sejam apresentadas pelo governo. Já em sua 

tese, defendida em 2006, a autora fez um estudo sobre o sindicalismo dos trabalhadores do 

setor público federal da gestão de FHC. Inicia o trabalho apresentando um excelente debate 

teórico sobre os trabalhadores do setor público em geral e, à luz das ideias de Nicos 

Poulantzas, afirma que os servidores públicos não pertencem a uma categoria profissional, 

mas sim a uma categoria social que não possui poder próprio e “compõem uma plêiade de 

diversos agrupamentos profissionais. A heterogeneidade, que redundará em diferentes 

situações de trabalho, e as várias disposições ideológicas presentes nesta categoria social, 

serão fatores que dificultarão a unidade desses trabalhadores”. Isso justificaria o excesso de 

atitudes politicistas, o exagero na busca de alianças partidárias e a esperança de que o Poder 

Executivo poderia garantir a manutenção dos direitos adquiridos, representando os 

trabalhadores de maneira autêntica.  

Júlian Gindin (2011) realizou vasta pesquisa para seu doutoramento, a partir da 

comparação entre o sindicalismo docente praticado em diferentes países latinos, utilizando 

como foco a categoria docente de base e suas reivindicações trabalhistas. Reforça a 

importância da valorização do processo histórico das entidades, bem como da conjuntura 

política na qual estão inseridas, que determinam as condições de existência dos trabalhadores 

e de sua representatividade. 

 

3.1.2 - Formação 

 

O debate teórico sobre a formação docente torna necessário que localizemos a 

formação humana numa perspectiva histórico-ontológica, pois entendemos que o homem 

nasce homem, enquanto ser biológico, mas torna-se humano apenas quando estabelece 

relações com outros homens, como um produto do trabalho (DUARTE, 1993, p. 28-29). A 

importância do trabalho na formação humana é totalmente considerada desde a raiz do 

pensamento marxista. 

 

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com 

efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele 

converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a 

condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até 

certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. 

(ENGELS, 1896). 
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Nesta perspectiva, devemos entender que a formação humana é produto do trabalho do 

próprio homem, a partir da forma que utiliza e transforma os recursos naturais para sua 

existência, e também das relações que estabelece com os outros humanos nessa 

transformação. Então, para que o homem se torne humano, ele atravessa um processo 

educativo, pois 

 

[...] a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 

natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 

produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 

forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele 

necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 

existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação 

do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 

então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

 Podemos então afirmar que o homem aprende a produzir a existência humana no 

próprio ato de produzi-la e, que com o surgimento do modo de produção capitalista surgiu 

também uma nova relação entre educação e trabalho, mais especificamente no momento em 

que boa parte do trabalho manual passou a ser realizado pelas máquinas. “Desse modo, os 

ingredientes intelectuais antes indissociáveis do trabalho manual humano, como ocorria no 

artesanato, dele destacam-se, indo incorporar-se às máquinas” (SAVIANI, 2007, p. 159)  

A formação dos professores se dá num contexto em que muitas coisas já aparecem 

como definidas, como verdades absolutas, como práticas institucionalizadas. Muito criticamos 

a escola que disciplina, que condiciona e que subordina os seus alunos a um alto nível de 

passividade e de conformação, exigido para a manutenção da sociedade classista, mas não 

podemos deixar de considerar que os trabalhadores da educação também foram ensinados por 

esta mesma escola, treinados para se inserirem de maneira não conflitiva no mercado de 

trabalho. A mesma regra serve para os dirigentes sindicais. 

Ao refletir sobre a formação política dos professores, não podemos deixar de 

considerar que a docência é historicamente vista como algo muito próximo ao sacerdócio: 

“professor-missionário, profissão vocação, escolas-templo de saber, missões pedagógicas, a 

nobre tarefa de ensinar, a ilustração como evangelização e assim sucessivamente” 

(ENGUITA, 2004, p. 18). Portanto, trata-se de um trabalho que, diferente de todos os outros, 

dá ao seu trabalhador um peculiar estado de nobreza gratuita, apenas pelo fato de ter 

ingressado no magistério. 
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Sua formação e seu crédito iniciais bastam para isso, sem a necessidade de 

demonstrar mais nada pessoalmente, nem de revalidar sua posição. Por 

conseguinte, sua profissão lhe assegura por si mesma um status ao menos 

moderadamente elevado, em relação inversa com o tamanho e o nível de 

modernização da comunicação a qual se insere. É, em boa medida, o 

trampolim para o futuro, o vínculo com o além terreno, a janela aberta para o 

mundo (ENGUITA, 2004, p. 18-19). 

 

Além disso, precisamos considerar também que, em tempos de desemprego, é 

compreensível a necessidade dos indivíduos em buscarem postos de trabalho fixos, empregos 

estáveis e concursos públicos. Com a universalização do acesso à educação, a quantidade de 

escolas aumentou consideravelmente e, por consequência, aumentaram também as vagas para 

professores na rede pública de educação básica, oferecendo a muito mais pessoas a 

oportunidade de atuar na formação das crianças e jovens. Esta questão, aparentemente, não 

traz nenhum problema: mais postos de trabalho, mais oportunidades de emprego. De certa 

forma, pode até ser vista como um aspecto positivo. Mas Enguita (2004, p. 24), nos alerta 

para o fato de que, com essa dinâmica, cada vez mais os professores buscam a segurança de 

suas individualidades, em detrimento daqueles que deveriam buscar a mudança social. Ou 

seja, a escola cada vez mais recebe para seus postos de trabalho as pessoas que ali chegaram 

para garantir a estabilidade de suas vidas pessoais, e cada vez menos se vê as pessoas que 

almejam a transformação da sociedade e que colocam a estabilidade como uma possibilidade 

de articular um projeto de ensino com um projeto de nação.  

Portanto, ao buscar caminhos para a formação política dos professores, não podemos 

deixar de considerar que, em geral, trata-se de uma categoria que já inicia seu percurso no 

magistério com dois elementos dificultadores do processo: o sentimento de sacerdócio e 

nobreza, e a busca pela estabilidade individual. Certamente que estamos aqui pensando sobre 

as dificuldades - e não de impedimentos -, pois entendemos ser necessário refletir sobre os 

problemas, para então buscar a superação. 

Então chegam como trabalhadores de um setor já caracterizado pela perda de controle 

sobre seu processo de trabalho, onde quase não há espaço para escolhas e recusas em razão de 

práticas já instituídas e institucionalizadas. E “definem o seu ofício com uma construção 

individual, realizada a partir de princípios profissionais e éticos, com destaque para: o respeito 

ao programa, a preocupação com os alunos, a busca dos desempenhos e da justiça” (LÉLIS e 

XAVIER, 2010, p. 30). Além destes fatores individuais, há de se considerar os fatores 

organizacionais e contextuais (Canário, 2001), onde o professor aprende a sua profissão na 

escola, muitas vezes de forma espontânea e não reflexiva, havendo pouco espaço para o 
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exercício da crítica. Desta forma, percebemos uma enorme tendência ao esvaziamento da 

dimensão coletiva do trabalho docente. 

 Desta forma, percebemos uma enorme tendência ao esvaziamento da dimensão 

coletiva do trabalho docente. 

 

A influência de algumas posições estruturalistas deixou-nos imóveis diante de 

uma visão da ação e da prática educativas submetidas à força de reprodução 

inexorável. A reprodução existe, evidentemente, e não é negativa em si mesma 

– depende daquilo que seja reproduzido e em quem -, mas existe margem para a 

ação livre transformadora dos indivíduos e dos grupos; não só na forma de 

resistência e de subversão camuflada ou de margens na intimidade da ação de 

cada um (SACRISTÀN, 1999, p. 77). 

 

O que percebemos muitas vezes é a consciência dos trabalhadores sendo colocada em 

xeque, e sua ausência responsabilizada pelo enfraquecimento das lutas coletivas. Tal discurso 

nos parece um pouco dissonante, pois entendemos que os trabalhadores do setor da educação 

foram formados e conformados pelos mesmos bancos escolares que todo o restante da 

população, assim como os dirigentes sindicais. Ora, se temos tal entendimento, não faz 

sentido esperar da categoria uma organização coletiva e uma consciência política acima das 

outras categorias. 

Muitos estudos se empenham em compreender este fenômeno, buscando esclarecer as 

razões que distanciam os trabalhadores da educação de um pertencimento coletivo e da 

consciência de classe. Carlos Bauer (2010) defende que muitos professores são filhos de 

operários, e que percebem o ingresso no magistério como ascensão social, o que os torna 

frágeis o suficiente para serem facilmente cooptados pela ideologia burguesa. Amarílio 

Ferreira Jr. (1998) afirma que os professores sofreram um imenso processo de proletarização 

nas últimas quatro décadas, o que desencadeou forte diminuição do poder de compra de seus 

salários e, em consequência, a precarização da profissão. Julián Gindin (2011) nos traz a 

dificuldades e lutas que devem ser travadas no campo ideológico, afirmando que a educação é 

um terreno fértil para tais debates – e a história vem nos provando isso, pois sabemos que “las 

formas de lucha son favorecidas y limitadas pelas circunstancias” (GINDIN, 2011, p. 101). 

Outra questão bastante comum nos estudos sobre a formação da consciência dos 

trabalhadores da educação está relacionada ao debate sobre o trabalho docente ser produtivo 

ou improdutivo.  Sergio Lessa (2007) acredita que a massa dos trabalhadores da educação se 

deslocou para o grupo dos improdutivos em razão das grandes mudanças das últimas décadas 
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e questiona, inclusive, se ainda há alguma possibilidade de existência de caráter 

revolucionário. Vitor Paro (1996) defende que apenas o professor da rede privada é produtivo, 

pois produz lucro direto ao patrão. Sadi Dal Rosso (2011) considera que o trabalho do 

professor é produtivo na medida em que considera a própria força de trabalho como 

mercadoria. Enguita (1993) afirma que neste embate teórico sobre o trabalho docente ser 

produtivo ou improdutivo, precisamos considerar que “todo trabalho de serviços explorado – 

não desfrutado, mas explorado pelo capital – é, portanto, qualitativamente tão produtivo 

quanto o empregado na fabricação de mercadorias”. Embora estes sejam debates de grande 

densidade teórica, cuja importância não pretendemos aqui discutir, acreditamos que esta seja 

somente uma dimensão do problema real na determinação da prática e da formação política 

dos educadores. A nosso ver, esta discussão, aqui somente esboçada, implica discussões e 

reflexões de foco político, social e econômico, com o objetivo de situar o trabalhador nesta ou 

naquela situação. 

 

3.1.3 -  Política 

 

O termo vem do grego politikos, que é relativo ao cidadão e ao estado, e também de 

polites, que significa cidadão (derivado de polis, que é cidade). Ainda com este mesmo termo, 

podemos identificar as atitudes do governo em relação a determinados assuntos (política 

educacional, política social, etc.). 

O dicionário eletrônico Aurélio – Século XXI assim apresenta: 

 

Política – 1. Ciência dos fenômenos referentes ao estado; ciência política. 2. 

Sistema de regras respeitantes à direção dos negócios públicos. 3. Arte de 

bem governar os povos. 4. Conjunto de objetivos que enformam 

determinado programa de ação governamental e condicionam a sua 

execução. 5. Princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional 

do Estado. 6. Posição ideológica a respeito dos fins do Estado. 7. Atividade 

exercida na disputa dos cargos de governo ou no proselitismo partidário. 8. 

Habilidade no trato das relações humanas, com vista à obtenção dos 

resultados desejados. 9. P. ext.  Civilidade, cortesia. 10. Fig.  Astúcia, ardil, 

artifício, esperteza. 

 

Partindo de tais significados dicionarizados e modernos, percebemos que o termo 

política pode ter identificação positiva e também negativa. Ao mesmo tempo em que é “a arte 

de bem governar os povos” e “civilidade, cortesia”, é também “astúcia, artifício e esperteza”. 
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Certamente tais conceitos foram construídos a partir da prática da política em si, com o passar 

dos séculos, refletindo não somente no que é política, mas principalmente no que ela tem sido. 

A partir das ideias de Novaes (2007), entendemos que os filósofos gregos 

relacionavam a política à justiça, “definindo-a como uma forma superior de vida – à vida 

justa, segundo Platão; a vida boa e bela, segundo Aristóteles” (NOVAES, 2007, p. 11). O 

homem cidadão da polis estava sob as asas do convívio social – essencial para sua dignidade. 

Essa existência comum era o que tornava possível a sua realização política, que ia muito além 

de sua vida privada individual pois, antes disso, vislumbrava a organização do coletivo da 

polis, sabendo que só desta forma garantiria o sentido da individualidade da existência 

humana. 

Na Idade Média o curso já foi consideravelmente alterado, pois, usando a 

argumentação teológica para justificar o poder para alguns, Maquiavel afirmou que política 

não tem nada a ver nem com justiça e nem com Deus, mas sim ao exercício do poder. Desta 

forma, Maquiavel muda o rumo e abre campo para uma nova visão sobre o poder político no 

mundo moderno. A ideia de política como o poder soberano do Estado (amplamente 

desenvolvida por Hobbes e por tantos outros). O próprio Gramsci pensa a política a partir das 

ideias de Maquiavel: divisão social, liberdade e segurança populares. Como Maquiavel, 

também Marx parte da divisão social e acusa o Estado de dominação e opressão (CHAUÍ, 

2007, p. 31). 

 Sergio Lessa (2007, p. 47) defende a ideia de que antes das sociedades de classes, 

criadas a partir da relação de propriedade privada, não havia a exploração do homem por 

outro homem e, portanto, também não havia política.  

No modelo atual, a sociedade se transforma em palco de disputas pela riqueza 

socialmente produzida, e não apenas um espaço de convivência coletiva. Silva, (2009, p. 62-

63), afirma que não se trata mais de um terreno de mediação, e que as relações de convívio 

entre os homens se transformam completamente, pois passam a se manifestar por conflitos 

constantes entre proprietários privados levando a existência humana a mover-se por 

concorrência, e não mais por cooperação. 

 Portanto, podemos perceber que, sob a ótica marxiana, a política não é uma mera e 

natural competição entre os indivíduos, mas sim 

 

[...] o poder que se exerce no e pelo Estado. Decorre da propriedade privada 

e da exploração do homem pelo homem. Tal como o Estado é a sociedade de 

classes organizada politicamente, e a política é o poder de classe que se 
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exerce no e através do Estado, pelo poder da propriedade privada organizada 

politicamente (LESSA, 2007, p. 50). 

  

3.1.4 - Formação política 

 

Retomaremos aqui o debate sobre trabalho e formação humana, buscando 

compreender a relação entre a objetivação e a apropriação como a mediadora entre a 

formação do indivíduo e a história do gênero humano.  

 

A realização da atividade vital, visando a satisfação de necessidades 

humanas, gera necessidades de novo tipo que, para serem satisfeitas, exigem 

a elevação da atividade a um nível de complexidade e de desenvolvimento 

maior, num processo sem fim. É por isso que Marx chama a história de “ato 

de nascimento que se supera” (DUARTE, 1993, p. 53). 

 

Ainda de acordo com Newton Duarte (1993), neste processo, os indivíduos precisam 

se objetivar para poderem se inserir, ou seja, precisam produzir e reproduzir a realidade 

humana – e, para fazerem isso, precisam se apropriar dos resultados da história da atividade 

humana. A partir deste fato, não podemos desconsiderar o “homem como um ser que, embora 

situado, se revelava capaz de intervir pessoalmente na situação para aceitar, rejeitar ou 

transformar” (SAVIANI e DUARTE, 2010, p. 422).  

Ocorre que, na sociedade capitalista, a formação humana se dá a partir de relações 

sociais de dominação, e não pode ser considerada exclusivamente como uma formação 

humanizadora. “Desta forma, a formação do indivíduo é também a reprodução da alienação” 

(DUARTE, 1993, p. 97), entretanto, “o indivíduo não se identifica com a mera singularidade 

biológica, nem se reduz à facticidade da existência alienada” (Idem, p. 206). 

Em pesquisa realizada por Cortiano e Romanowsky (2009), onde levantam o estado da 

arte sobre a produção acadêmica acerca da formação política dos professores, as autoras 

concluíram que “há uma tendência na vinculação entre ser professor político e estar engajado 

ao sindicato, (...) ou seja, o engajamento neste órgão conferiria ao professor uma postura de 

consciência política” (CORTIANO e ROMANOWSKY, 2009, p. 770), como se o sindicato 

fosse o único espaço onde a política pode se desenvolver, ou até mesmo a garantia de que o 

engajamento seja verdadeiro. 

Neste sentindo, considerando os diferentes percursos individuais de formação e 

trajetória percorridos por cada professor, considerando também o esvaziamento político em 

que a sociedade, de uma forma geral, vem sendo submetida – não sendo diferente com os 
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professores, e considerando, principalmente, o que a história nos mostra como possibilidades 

concretas da ação sindical em agregar e formar as bases, optamos por concluir este pequeno 

estudo com algumas questões que nos parecem, ainda, em aberto.  

O que determina, na trajetória de cada professor, sua formação política, sua 

consciência de classe, e até o seu engajamento sindical? 

Em que momento, ou de que forma, determinados professores desenvolvem um 

sentimento reivindicatório coletivo e de pertencimento de classe? 

De que forma os sindicatos devem colaborar nesse movimento da consciência de suas 

bases? 

Neste caminho, é preciso reconhecer que, ao tratar da formação política, por muitas 

vezes nos encaminhamos para estudos sobe a formação da consciência política, 

principalmente do que se relaciona à formação da consciência de classe, que não deve ser 

considerada como o oposto da consciência individual. A partir dos estudos de Mauro Iasi 

(2007, p 14-15), constatamos que há três formas de manifestação referentes à consciência 

política: a consciência alienada (ou alienação), a consciência em si (ou reivindicatória) e a 

consciência para si (ou consciência de classe/ reivindicatória) – onde encontramos o cerne da 

discussão sobre formação política. 

Ao investigar a formação política oferecida pelo sindicato à sua base, não podemos 

deixar de considerar a necessidade e a importância da formação também dos dirigentes 

sindicais. De acordo com Almeida (2007), os dirigentes são, em geral, muito mal preparados 

para encarar os desafios. O autor elenca duas dimensões da formação dos dirigentes. “Uma 

delas é a formação teórica e política. É fundamental para que o dirigente possa apropriar-se da 

história da luta da nossa classe e do aprendizado que daí se extrai” (ALMEIDA, 2007, p. 89-

90), sendo de grande importância para que o dirigente tenha força para resistir às pressões 

conservadoras tão comuns à sua realidade. E apresenta a segunda dimensão como sendo “a 

realidade de própria classe trabalhadora, da situação dentro das empresas, sobre leis e direitos 

dos trabalhadores, conhecimento fundamental para o trabalho sindical cotidiano (e também 

político, portanto)” (ALMEIDA, 2007, p. 90). Na realidade educacional, trata-se do dirigente 

de conhece a realidade dos trabalhadores da escola, bem como seus direitos previstos em lei, o 

que exige um dirigente sindical próximo não apenas da legislação, mas que esteja também 

ligado às relações e problemas cotidianos da escola, inclusive aqueles gerados por políticas e 

projetos de governo. 
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3.2 - Percurso metodológico 

A partir das escolhas teóricas, foi possível estruturar o problema da pesquisa, que está 

relacionado ao tipo de formação que o sindicato oferece aos diretores de escola através de seu 

jornal, ou seja, de que forma a entidade vem se posicionando desde a reforma da rede 

estadual, tanto no sentido geral da reforma, como nas questões específicas relacionadas ao 

novo modelo de gestão que ela acarreta. 

Definida a problematização, automaticamente desenhou-se o recorte temporal, que 

engloba os últimos cinco anos de publicação do Jornal O Diretor, desde o lançamento do 

programa São Paulo faz Escola, no segundo semestre de 2007. 

Tendo como objeto de estudo a ação (in)formadora do jornal O Diretor, o objetivo 

central desta investigação é caracterizar a ação formadora do sindicato exercida através do 

jornal O Diretor. Como objetivos específicos, pretendemos perceber quais são as temáticas 

mais frequentes do jornal, como a entidade se utiliza do jornal para (in)formar os diretores, e 

qual o posicionamento mais frequente da UDEMO para (in)formar a base sobre as políticas 

educacionais recentes. 

Na organização dos dados, optamos por definir os assuntos tratados em cada uma das 

edições estudadas, a partir das seções fixas do jornal: Expediente, Capa, Editorial, Crônica, 

Comentando, Deus nos Jornais, Orientações, Capacitação, Campanha Salarial, Atualidades 

Econômicas, Subsídios à HTPC, Informes, Ofícios, Reunião do Conselho Deliberativo, 

Dúvidas dos Diretores, Dia a Dia, E-mails e GRRRRR!!!.   

Organizados os dados de cada seção em quadros específicos, no último capítulo 

analisamos as publicações a partir de eixos que consideramos importantes na implementação 

das atuais políticas educacionais: unificação curricular, gerencialismo, bonificação e 

meritocracia, campanha salarial e relação com outras entidades/governo, concurso/eleição 

para diretores, visão política da entidade. 
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CAPÍTULO 4 

JORNAL O DIRETOR 

 

 

O Jornal O Diretor, instrumento principal de coleta de dados desta pesquisa, 

apresenta-se como uma publicação mensal da UDEMO com uma tiragem média de 16 mil 

exemplares. Atualmente, responde pela Diretoria de Publicações a Sra. Ana Cristina Prado 

Poli e o Editor é o Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, Secretário Geral da atual Diretoria 

Executiva. 

Pretendemos neste capítulo, entender a maneira como a entidade se manifestou com a 

implementação dos programas São Paulo faz Escola e Ler Escrever que, além de 

determinarem a unificação curricular da rede paulista, impuseram um modelo de gestão muito 

afinado ao modelo gerencialista, conforme já apresentamos anteriormente. Na nova 

configuração, o diretor de escola foi transformado num gerente que executa as tarefas 

apresentadas pelo estado-patrão, sem precisar refletir sobre elas.  

Entendemos que o diretor de escola pode (ou não) colaborar com a formação política 

de todos os trabalhadores que atuam na escola, inclusive a dele própria, mas isso depende 

essencialmente de sua formação, que vai determinar suas escolhas. E é neste ponto que este 

estudo se justifica, na medida em que entendemos a necessidade e a importância do sindicato 

estimular a ação reflexiva dos docentes que estão à frente da administração das escolas.  

“Enquanto o milagre não vem, é preciso planejar a ação para que o panfleto ou o 

jornal consiga se defender dos ataques do gigante e, se possível, derrubá-lo” (SANTIAGO e 

GIANOTTI, 1997, p. 36), afirmam os autores ao compararem o trabalho da imprensa sindical 

com Davi e Golias.  

Ao mesmo tempo em que percebemos a existência de políticas que colaboram, cada 

vez mais, para que os diretores estejam alheios às questões e projetos educacionais, também 

percebemos a possibilidade do sindicato atuar na conscientização de sua base para que, pelas 

mãos dos diretores, tal consciência seja levada a todos na escola. Sabemos que apenas ter a 

consciência dos problemas não faz com que eles sejam resolvidos, mas temos a certeza de 

que, sem ela, eles se tornarão cada vez maiores. 
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4.1.  O alcance e a frequência de O Diretor 

 

Inicialmente, esperávamos ter como objeto de análise um conjunto de sessenta e 

quatro exemplares do jornal, considerando tratar-se de uma publicação mensal do sindicato. 

Mas, para nossa surpresa, constatamos que não há um jornal publicado por mês neste período, 

mesmo com o anúncio de “uma publicação mensal da UDEMO” no Editorial. Desta forma, no 

período compreendido entre setembro de 2007 e dezembro de 2012, apenas vinte e quatro 

números do jornal foram publicados:  

 

Quadro 1 - Quantidade de edições de O Diretor por ano 

ANO  
QUANTIDADE 

DE EDIÇÕES 
MESES 

2007* 3 Setembro, Novembro e Dezembro 

2008 4 Mar/Abr, Julho, Setembro e Dezembro 

2009 4 Abril, Julho, Outubro, Nov/Dez 

2010 5 Fevereiro, Maio, Julho, Setembro e Dezembro 

2011 4 Março, Jun/Jul, Agosto e Dezembro 

2012 4 Fevereiro, Maio, Agosto e Dezembro 

*Período de setembro a dezembro de 2007 

  

Portanto, em vez de doze publicações anuais, temos uma média de quatro, o que 

demonstra uma diferença significativa mediante a proposta inicial da entidade. Não buscamos 

saber, pela palavra dos dirigentes, a razão de tal diminuição. Também não há nenhum registro 

que justifique a quantidade de publicações anuais, muito pelo contrário, pois em todos os 

números analisados, constatamos a afirmação de tratar-se de uma publicação mensal da 

UDEMO.  

 Lênin, ao propor a criação de um jornal para toda a Rússia, a fim de organizar a 

consciência revolucionária dos operários, apresentou a questão da frequência de publicações 

como um elemento importante.  

 

Não será exagerado dizer que o grau de frequência e regularidade com que 

se publica (e difunde) um jornal pode ser a medida mais exata da seriedade 

com que está organizada este ramo da nossa atividade combativa, a mais 

primordial e urgente. (LENIN, 1901, p.5). 

 



38 
 

Lênin então defendia a necessidade de um instrumento de comunicação que difundisse 

as ideias e organizasse a luta contra a hegemonia, com publicações constantes e tiragens tão 

grandes quanto fosse possível.  

Com relação à frequência, percebemos uma fragilidade de O Diretor, pois não há 

regularidade em suas publicações. Sobre a tiragem dos exemplares, a entidade envia um 

exemplar para cada associado e também um para cada escola da rede, o que nos parece ser 

suficiente para o objetivo dos dirigentes sindicais, já que todos os diretores de escola que 

estão na ativa, independente de serem sindicalizados ou não, acabam por ter acesso aos 

exemplares de O Diretor. Outra fragilidade por nós percebida está relacionada à fragmentação 

dos sindicatos docentes paulista, já abordada anteriormente. Em razão de existência de vários 

sindicatos, o jornal O Diretor acaba por ser direcionado apenas aos diretores de escola, que 

formam a base da entidade. Desta forma, o jornal já nasce com forte tendência em apresentar 

matérias de interesses bastante específicos dos diretores, ficando as questões mais abrangentes 

sobre a educação e sociedade deixadas de lado. O ideal, para que pudesse colaborar na 

formação organização dos trabalhadores das escolas, é que o jornal chegasse às mãos de todos 

eles. 

Feitas as observações sobre a amplitude e o alcance do jornal, trataremos a seguir da 

análise dos exemplares selecionados, buscando elementos de cunho formador e organizador 

da base, principalmente sobre as questões relacionadas às novas políticas implementadas, que 

determinam uma mudança na configuração da atividade gestora.  

 

4.2. A estrutura de O Diretor 

 

Na organização dos dados retirados da leitura dos exemplares, identificamos as 

principais seções contidas no jornal, conforme Quadro 2. Trata-se de colunas fixas, contidas 

em todas as edições de O Diretor (ou na maioria delas). 

Além da leitura e análise dos conteúdos presentes nas seções apresentadas no Quadro 

2, também foram incluídas no presente estudo as publicações em geral, apresentadas no jornal 

sem vínculo com as seções fixas, que aqui chamaremos de matérias.  

Embora façam parte de um mesmo periódico, percebemos características específicas 

de cada seção. Nos subitens a seguir, apresentamos o que foi identificado na pesquisa, e 

classificado como específico de cada uma delas. 
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Quadro 2 – Seções analisadas de O Diretor 

SEÇÃO 

Capa 

Editorial 

Crônica 

Comentando 

Matérias avulsas 

Deu nos jornais 

Orientações 

Capacitação 

Campanha Salarial 

Atualidades Econômicas 

Subsídios à HTPC 

Informes publicitários 

Informes gerais 

Ofícios enviados 

Reunião do Conselho Deliberativo 

Dúvidas/ Dia a dia na prática 

GRRRRR!!! 

 

4.2.1 – Capa 

 A capa é um elemento de grande importância num jornal, pois anuncia os principais 

conteúdos que o leitor/trabalhador encontrará na edição. Portanto, deve ser um atrativo, um 

convite para que a leitura prossiga para além das manchetes iniciais. Se a capa não contém 

elementos fortes neste sentido, há uma grande possibilidade de que o leitor nem chegue a 

abrir o jornal. 

  Das vinte e quatro publicações analisadas, vinte trazem na capa o que a 

entidade chama de Decálogo. Trata-se de dez ações propostas pelo sindicato os gestores das 

escolas estaduais, numa tentativa de despertar uma ousadia ou até certa rebeldia por parte dos 

diretores de escola, conforme segue: 

Decálogo a ser seguido pelos gestores para a solução dos problemas de 

infraestrutura das Escolas Públicas Estaduais  

1 Se não houver merendeira na escola, não será fornecida a merenda; 2 Se 

não houver pessoa responsável pela Biblioteca, ela permanecerá fechada; 3 

Se não houver escriturários e secretário, de acordo com o módulo, não 

haverá entrega de documentos na DE; 4 Se não houver verba para compra de 

material e manutenção da sala de informática, o local não será utilizado; 5 Se 

não houver recursos para reparos e vazamentos no prédio escolar, não haverá 

consertos; 6 Se não houver recursos para pintura do prédio, o prédio não será 

pintado; 7 Se não houver verba para a contratação de contador para a escola, 

não haverá prestação de contas à FDE; 8 Se não houver verba suficiente para 
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a contratação de funcionários pela CLT, o dinheiro será devolvido; 9 Se a 

mão de obra provisória não for qualificada, será recusada; 10 Se as festas 

não tiverem o objetivo de integrar a escola à comunidade, não serão 

realizadas. 

A nossa escola é, por previsão constitucional, pública e gratuita. Portanto, 

ela tem de ser custeada pelos cofres públicos. 

Todas as omissões do Estado, com relação aos itens acima, deverão ser 

objetos de ofícios da direção às Diretorias Regionais de Ensino, a fim de 

isentarem o diretor de eventuais responsabilidades administrativas.  

Toda e qualquer ameaça de punição aos diretores associados da Udemo, por 

tomarem aquelas atitudes, será objeto de defesa jurídica por parte do 

Sindicato, seguida de denúncia ao Ministério Público e propositura de Ações 

Civis Públicas contra o Estado, pelo não cumprimento das suas obrigações 

para com as unidades escolares e pelos prejuízos causados à comunidade 

escolar. (grifos no original). 

 

 A UDEMO publica este mesmo Decálogo desde o final da década de 1990. Por se 

tratar de um texto elaborado anteriormente às recentes reformas, certamente que não faz 

nenhuma referência ou recusa a elas. A nosso ver, trata-se de um dos poucos elementos do 

jornal que reconhece e estimula a possibilidade de resistência dos diretores de escola. Ainda 

que esteja pautado nos problemas específicos e cotidianos destes diretores, o Decálogo 

defende, em seu parágrafo final, a existência de uma escola pública mantida pelos cofres 

públicos.  

Não temos como medir até que ponto o Decálogo interferiu na formação política e na 

prática dos diretores, mas é inegável a existência de elementos que estimulam a resistência 

dos trabalhadores, principalmente quando orienta que os diretores devem exercer a recusa 

imediata de qualquer questão que impeça o funcionamento da escola pública. Intrinsecamente, 

podemos perceber uma possível preocupação da entidade em alertar os diretores sobre o 

excesso de empenho em angariar recursos para dar conta das coisas que deveriam ser 

financiadas pelos cofres públicos, e não por parcerias comunitárias. Mas estamos apenas 

inferindo, pois isso não está claro em nenhuma das edições analisadas por esta pesquisa. 

No Quadro 3, podemos observar todos os assuntos abordados nas capas de O Diretor 

no período compreendido entre setembro de 2007 e dezembro de 2012. Em nenhuma das 

publicações há destaque para a reforma educacional. Em nenhuma das capas há qualquer tipo 

de referência (nem positiva, nem negativa) aos programas São Paulo faz Escola e Ler e 

Escrever. De modo geral, as capas concentram informações sobre campanhas salariais e 

reivindicações específicas da categoria dos diretores de escola, sendo raros os destaques para 
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reportagens sobre a educação de forma geral, e muito menos sobre questões políticas 

relacionadas aos trabalhadores das escolas públicas. 

 

Quadro 3 - Assuntos em Capa 

CAPA 

Set/07 1) Foto em destaque sobre ato unificado - campanha salarial; 2) Bullyng: a explosão da 
violência juvenil na sociedade de livre mercado; 3) Decálogo. 

Nov/07 1) 16º Congresso Estadual de Educação da UDEMO; 2) Assembleias unificadas - 
campanha salarial; 3) Decálogo. 

Dez/07 1) Mensagem de Natal; 2) Atualização cadastral; 3) Decálogo. 

Mar-Abr/08 1) Campanha salarial; 2) Atualização cadastral; 3) Decálogo. 

Jul/08 1) Campanha salarial; 2) Eleições na UDEMO - Chapa "A luta continua"; 3) Decálogo. 

Set/08 1) Pesquisa sobre violência nas escolas - os resultados são alarmantes; 2) O problema das 

ligações para celulares; 3) Decálogo. 

Nov-Dez/08 1) Mensagem de Natal; 2) 15º Congresso Estadual de Educação UDEMO; 3) Decálogo. 

Abr/09 1) Campanha salarial dos especialistas; 2) Decálogo. 

Jul/09 1) Audiência com o Secretário Paulo Renato; 2) Decálogo. 

Set-Out/09 1) Semana de luta e luto pela educação - contra o arrocho salarial. Vamos radicalizar! 

Nov-Dez/09 1) Semana de luta e luto pela educação - o nu pedagógico. Em 2010 o ano não começará - 
Greve!; 2) Promoção por mérito: você acredita em Papai Noel? 3) decálogo. 

Fev/10 1) Lei 1097/09 - armadilha para arrochar salários e excluir benefícios; 2) Chamada para 
assembleia em 05/03; 3) Decálogo. 

Mai/10 1) Panorama da greve: todos ganharam pouco, porque poucos tiveram a coragem e a 
dignidade de lutar por muitos; 2) Decálogo. 

Jul/10 1) Audiência com o Secretário da Educação; 2) 12º Encontro Estadual de Aposentado 
Vivo; 3) Decálogo. 

Set/10 1) Mobilização da Udemo na luta contra a violência nas escolas; 2) No dia 03, VOTE 

com consciência; 3) Decálogo. 

Nov-Dez/10 1) Mensagem de Natal; 2) 16º Fórum Estadual de Educação; 3) Decálogo. 

Mar-Abr/11 1) Audiência com o Sr. Secretário da Educação, Dr. Herman Voorwald. A Udemo e o 
plano de carreira do magistério; 2) Faltas da greve; 3) Decálogo. 

Jun-Jul/11 1) Resumo do PLC 37/11; 2) 13º Encontro do Aposentado Ativo da Udemo; 3) Quer 
viajar? Udemo Tur; 4) Decálogo. 

Set/11 1) Envie carta ou e-mail ao Governador a propósito dos desmandos da SPPREV; 2) 

Charge: Udemo batendo na SPPREV; 3) Resultado de pesquisa da Udemo; 4) Decálogo. 

Dez/11 1) 18º Congresso Estadual de educação da UDEMO; 2) Violência contra docentes deixa 

marcas; 3) vem aí mais uma revista do Projeto Pedagógico 2012; 4) Decálogo. 

Mar/12 1) Diretoria Executiva da UDEMO - triênio 2012/2014; 2) Decálogo. 

Mai-Jun/12 1) 14º Encontro dos Aposentados Ativos; 2) Coral na Udemo; 3) Falta de professores 

coordenadores; 4) Eu defendo o concurso público para diretores. 

Ago/12 1) Texto para ser enviado ao governador - campanha salarial; 2) O excesso de processos 

administrativos disciplinares; 3) Eu defendo o concurso público para diretores. 

Dez/12 1) Comemoração dos 60 anos da Udemo; 2) 17º Fórum Estadual da Educação - 

"Educadores e Tecnologia: a informática"; 3) Eu defendo o concurso público para 
diretores. 
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Percebemos certa fragilidade da entidade no que tange à formação de sua base quando 

opta por abordar apenas questões salariais e cotidianas. Mantendo as reivindicações apenas 

neste contexto, o sindicato não colabora para a formação da consciência política, nem 

tampouco com o sentimento de pertencimento de classe dos diretores de escola que, em boa 

medida, não se reconhecem mais como trabalhadores do quadro do magistério. 

Trotsky defendeu que “o sindicato não é um fim em si, mas somente um dos meios 

para a revolução proletária” (TROTSKY, 1938, p. 6), o que nos leva a entender a importância 

de uma entidade sindical atuar na formação de sua base sobre questões mais abrangentes, de 

viés político e social. 

 

Figura 1 - Ilustração do padrão de Capa do jornal O Diretor (Novembro/2007). 
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4.2.2 – Editorial 

Em todas as publicações analisadas, percebemos a existência da seção denominada 

Editorial.  Geralmente ocupando meia página, costuma dividir a outra metade com a seção 

Crônica, que será apresentada posteriormente.  

A seção Editorial é organizada a partir de um texto corrido que anuncia várias 

pequenas notícias, como se fossem notas, sobre os mais diversos assuntos.  De uma maneira 

geral, traz a pauta resumida dos acontecimentos do período, anunciando o conteúdo do jornal. 

No Quadro 4, apresentamos mais detalhadamente a abordagem da seção, e ainda que haja 

certa dificuldade em sintetizá-los em razão da amplitude de suas temáticas, identificamos que, 

por algumas vezes, há certa crítica tecida às políticas educacionais implementadas pelo 

governo. 

Quadro 4 - Assuntos em Editorial 

EDITORIAL 

Set/07 As dez metas são interessantes 

Nov/07 Sem novidades?  

Dez/07 Excesso de faltas dos professores 

Mar-Abr/08 A “Importância dos Idosos” 

Jul/08 Muita mobilização, pouca realização. 

Set/08 Quem tem medo de avaliação? 

Nov-Dez/08 Balanços 

Abr/09 O Ônus e o Bônus 

Jul/09 Novo Secretário, nova Secretaria? 

Set-Out/09 Que fazer? 

Nov-Dez/09 O triste fim de Policarpo Quaresma 

Fev/10 O Feijão e o Sonho 

Mai/10 Seis por meia dúzia 

Jul/10 Os Dez Desmandamentos 

Set/10 Os Tiriricas da Educação 

Nov-Dez/10 Novo Governo, Novas Promessas. 

Mar-Abr/11 Ano Novo, Plano Novo. 

Jun-Jul/11 A barbárie e a covardia - 1 

Set/11 A barbárie e a covardia - 2 

Dez/11 Plano de carreira e comissão paritária 

Mar/12 Crônica de uma morte anunciada 

Mai-Jun/12 Vêm aí as eleições municipais 

Ago/12 A César, o que é de César. 

Dez/12 60 anos de UDEMO 
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4.2.3. Crônica 

 Trata-se de uma seção fixa, que ocupa a segunda metade da página 2. Dos vinte e 

quatro exemplares estudados, Crônica esteve presente em vinte e dois.  Na maioria das vezes 

assinada pelo fictício governador Ingrácio Dára Agon, é uma seção que apresenta críticas um 

pouco mais pontuais às políticas e ao governo. 

 Ainda que seja uma parte bastante interessante e crítica do jornal, não percebemos nas 

publicações analisadas nenhuma menção ao programa São Paulo faz Escola e nem ao novo 

modelo de gestão por ele implementado. Mesmo assim, apresentamos alguns elementos 

importantes, que nos levaram a melhor compreender de que forma a UDEMO (in)forma sua 

base sobre as políticas educacionais. 

 De uma maneira geral, as crônicas revelam o discurso de um governador bastante 

tirano sobre os trabalhadores da educação, e a pauta quase sempre está relacionada a questões 

salariais. Além do texto, a seção sempre é acompanhada de uma charge. 

 Por serem, de certa forma, um pouco repetitivas com relação à temática, mantivemos 

nosso olhar sobre as crônicas que apresentaram, ainda suavemente, alguma crítica relacionada 

às questões desta pesquisa. No Quadro 5, um panorama dos assuntos abordados na seção 

Crônica de O Diretor. 

 

Quadro 5 - Assuntos em Crônica 

CRÔNICA 

Set/07 O cargo de "Fiscal do Serra" 

 
Mai/10  Nossa cordial despedida 

Nov/07 Confissões do humaníssimo governador 

 
Jul/10 Aposentadoria dos especialistas 

Dez/07 O estágio probatório. 

 
Set/10 A propósito dos "dossiers" 

Mar-

Abr/08 O início de mais um ano letivo  

 

Nov-

Dez/10 

Uma pessoa muito querida pelo 

magistério 

Jul/08 O piso de 950,00 

 
Mar/11 Tristes lembranças e alguma esperança 

Set/08 Avaliação - meritocracia 

 

Jun-

Jul/11  PNE/ 2011-2020 

Dez/08 

Incidente entre o Executivo e a 

segurança 

 
Set/11 "Mata o Véio, SPPrev, mata o Véio!" 

Abr/09 A respeito de um certo BR/BF 

 
Dez/11 Partição das férias de janeiro 

Jul/09 

Sobre irresponsabilidades 

governamentais 

 
Mar/12 Breve crônica 

Set- 

Out/09   

 
Mai/12 Provável Serrador na Prefeitura  

Nov-

Dez/09 LC 1097- Plano de Carreira 

 
Ago/12 Breve crônica sobre uma metamorfose 

Fev/10 Despedida ao mui amado Serrador 

 
Dez/12 O não cumprimento do reajuste  
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Figura 2 - Ilustração das colunas Editorial e Crônica do jornal O Diretor (Dezembro/2007). 
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4.2.4 Comentando 

 

 Na seção Comentando, O Diretor apresenta ao leitor uma série de pequenos 

comentários a respeito de assuntos diversos: campanha salarial, valorização dos aposentados, 

mobilizações e notícias em geral, conforme apresentamos no Quadro 6.  

 Ainda que se trate de uma seção onde muitas críticas são apresentadas pela entidade, 

estas são feitas de maneira muito breve e superficial, pois tudo se dá sob a forma de pequenas 

notas.  Algumas referências às novas políticas foram percebidas nesta seção, mas de forma 

bastante breve, como é característica.  

 

 

Figura 3 - Ilustração da coluna Comentando do jornal O Diretor (Julho/2008). 
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Quadro 6 - Assuntos em Comentando 

COMENTANDO 

Set/07 Incorporação da GAM; reivindicações salariais, calendário de manifestações unificadas; 
não vai se atingir as dez metas sem melhorar a condição dos professores. 

Nov/07 O caminho é a greve, mas a participação é baixa. Será medo do desconto no bônus ou 
desânimo total? 

Dez/07 Poucos funcionários, campanha salarial, municipalização. 

Mar-Abr/08 Dez metas e medidas para a educação: espera-se que a rede seja preparada; 

incorporação da GAM, campanha salarial. 

Jul/08 
Não está fácil ser diretor, precisamos de um contador, muita violência, muito desânimo. 

Set/08 Entra e sai governador, e nada muda. 

Nov-Dez/08 Eventos da entidade e cronograma de concursos da SEE. 

Abr/09 A situação do pessoal do Magistério, principalmente dos especialistas, está bastante 
delicada; eventos da entidade. 

Jul/09 Direitos dos diretores e calendário de eventos da entidade. 

Set-Out/09 48 x 21 x 25 - Votação da LC 1097/09. 

Nov-Dez/09 
 Decepção salarial para professores ativos e inativos; Falta de diálogo do governo; 

Problemas na logística da promoção por mérito. 

Fev/10 A SEE e o descaso com os servidores. 

Mai/10 Balanço da greve. 

Jul/10 Ainda a greve.  

Set/10 Eleições, vigília pela não violência. 

Nov-Dez/10 Balanço das perdas no governo Serra. 

Mar-Abr/11 Elogios ao novo secretário. 

Jun-Jul/11 Crítica ao antigo secretário - Paulo Renato. O diálogo agora melhorou. 

Set/11 Férias docentes em dois blocos; Música concursos no currículo; PNE. 

Dez/11 Não está bom, mas com este secretário está bem menos pior. 

Mar/12 Novo mandato da Udemo. 

Mai-Jun/12 Concurso para diretor, falta de professores, Federação Sindical. 

Ago/12 Aumento salarial e concursos. 

Dez/12 LC 1143/11 - processo de negociação. 

 

 

4.2.5. Matérias avulsas 

 

 Eventualmente, O Diretor apresenta, no período estudado, matérias avulsas, que não 

estão vinculadas a nenhuma seção fixa do jornal. Em suas publicações, encontramos muitos 

elementos para esta pesquisa, mas também verificamos que há uma enorme quantidade de 

matérias trazidas de outras fontes, como revistas pedagógicas, sites educativos, textos de 

associados e relatos de eventos da entidade. 
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4.2.6 – Deu nos jornais 

 

 Em Deu nos Jornais, O Diretor apresenta matérias retiradas de outros veículos de 

imprensa, na íntegra, com grande incidência de material produzido pela Folha de São Paulo e 

Revista Veja, dentre outros, devidamente apontados no Apêndice A. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de matéria da Revista Veja publicada em O Diretor (Dezembro/2011). 

 

 

 Ao apresentar material de outras fontes em seu jornal, a UDEMO termina, ainda que 

indiretamente, apoiando a ideologia por eles defendida. No caso específico da Veja, 

entendemos ser bastante contraditória a parceria, pois sabemos se tratar de uma revista que 

não valoriza a educação transformadora e apresenta fortes tendências em responsabilizar 

unicamente os professores pelo fracasso da escola pública. Em texto que avalia a posição 

daquela revista em relação ao magistério, Vicentini e Alves (2012) assim se manifestam:  

 

[...] o periódico acaba por contestar o caráter missionário da docência 

exaltado historicamente, passando a culpabilizar os professores pelo fracasso 

na aprendizagem de nossos alunos a despeito das condições privilegiadas de 

trabalho não são revertidas na melhoria da qualidade do ensino que oferecem 
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tanto pela péssima formação recebida quanto pelo sistema de recrutamento, 

contratação e progressão na carreira (p.10). 

 

 Se o sindicato opta por publicar matérias de periódicos tão comprometidos com a elite, 

é muito provável que seus próprios interesses também estejam ligados a ela, o que nos leva a 

entender que a (in)formação levada até à base pode não estar comprometida com os interesses 

da sociedade de forma geral, nem tampouco com as possibilidades de transformação da 

sociedade. 

    

4.2.7. Orientações, Capacitação, Dúvidas, Dia-a-dia na prática 

 

 Nestas seções, O Diretor apresenta grande preocupação em orientar os diretores de 

escola sobre questões específicas do cotidiano: legislações, normas, resoluções, etc. É o 

espaço do jornal destinado a colaborar com a rotina dos diretores, capacitando-os para não 

cometer falhas administrativas. Além disso, sugestões de materiais para serem trabalhados nas 

ATPC’s. 

 Em geral, apresenta o texto de uma determinada norma (ou parte dela), e orienta de 

que forma devem ser realizadas as tarefas práticas. Em nenhuma das edições analisadas 

percebemos a existência de qualquer tipo de reflexão, crítica ou questionamento com relação 

às normas ou resoluções. Trata-se, portanto, de uma seção de viés puramente operacional, 

cuja temática apresenta-se resumida nos Apêndices B, C e D. 

 O fato de não se ocupar em discutir as razões das normatizações representa que a 

entidade se mantém alheia a uma discussão importante, como quem aceita tudo aquilo que é 

publicado de uma forma bastante natural. 

 Além disso, em vários momentos estas seções se referem às outras classes de 

trabalhadores da rede (professores, supervisores e quadro de apoio) como se fossem 

adversários dos diretores, ou até obstáculos. 

 

4.2.8. GRRRR!!!!! 

 

 Em GRRRR!!!!!, o jornal apresenta a coluna de outro personagem fictício, o Sr. Ira 

Ildo Bravo da Silva, suposto diretor de escola. Espaço de fortes reclamações dos diretores, a 

seção traz à tona algumas críticas mais severas ao governo e às políticas implementadas. 
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Figura 5 - Ilustração permanente da coluna GRRRR!!!!! 

 

 

Ainda que se trate de um espaço mais ácido, não percebemos a preocupação da 

entidade em levar aos diretores de escola conhecimentos mais aprofundados, ou seja, de 

chegar à raiz dos problemas. Neste sentido, a coluna passa a ter uma função de desabafo, de 

grito, de desespero e de reclamação, mas não de reflexão. 

 Mesmo assim, não podemos deixar de considerar que, pelo próprio conteúdo de 

denúncia, certamente que O Diretor colabora, nesta seção, para que sua base compreenda que 

as coisas não vão tão bem assim, como dizem os governantes. No Apêndice E, um quadro 

com os assuntos abordados na seção. 

 As charges são uma característica marcante de GRRRR!!!!!, com muitas reclamações 

direcionadas à questão salarial e também às condições em geral de trabalho e da escola. Não 

percebemos nenhuma crítica ao modelo de sociedade instituído e, por consequência, nenhuma 

demonstração de defesa da escola pública transformadora.  

   

4.3. A formação contida em O Diretor 

 

Para uma melhor análise dos exemplares de O Diretor, buscando compreender de que 

forma a UDEMO (in)forma a sua base sobre as novas políticas implantadas na rede estadual, 

optamos por categorizar o estudo a partir dos seguintes eixos: unificação curricular, 
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gerencialismo, bonificação e meritocracia, campanha salarial e greves, relacionamento com as 

outras entidades representativas do magistério. 

Nos subitens a seguir, serão apresentadas as leituras que fizemos de cada um dos eixos 

acima, por serem as chaves norteadoras da reforma. 

 

4.3.1. São Paulo faz Escola e unificação curricular 

  

 Conforme já apontamos anteriormente, os programas São Paulo faz Escola e Ler e 

Escrever levaram é rede estadual a unificação curricular a partir de material didático 

padronizado a todos os alunos, bem como guias de trabalho a todos os professores. Junto com 

as dez metas que foram lançadas para a educação, chegaram os cadernos do aluno e os 

cadernos do professor, além dos cadernos do gestor, demonstrando a intenção da secretaria 

em padronizar completamente o trabalho realizado nas escolas, em despeito às suas 

especificidades.  

 Em O Diretor de setembro de 2007, edição posterior ao anúncio da reforma, o 

Editorial apresenta um pequeno texto sobre as dez metas do governo estadual, uma das raras 

vezes em que o jornal se pronuncia sobre a reforma em epígrafe. Não há título nem autoria 

identificada. Inicialmente, o texto apresenta a redação original das dez metas e, em seguida, 

posiciona-se da seguinte forma: 

 

Se você leu com atenção as metas, é provável que tenha chegado a duas 

conclusões: primeira, que as metas são interessantes; segunda, que, mais 

uma vez, e infelizmente, elas não vão funcionar, por causa de um erro 

primário: não há, em todos os itens, uma palavra sequer sobre remuneração 

ou valorização salarial do magistério. Esqueceram os educadores, sem os 

quais nada acontece em educação. Não se atinge um objetivo andando de 

costas para ele (O Diretor, p. 2, set. 2007). 

 

 Na abordagem apresentada pelo jornal, o problema não está no desenho das políticas 

em si, mas sim na questão salarial docente. Considera as metas interessantes, provavelmente 

porque não tenha sobre elas uma visão de maior entendimento e crítica. O que estamos 

afirmando é que as metas, se olhadas apenas superficialmente, podem até transparecer boas 

intenções do governo em melhorar a escola pública. Mas, ao buscar o entendimento mais 

profundo sobre cada uma delas, podemos perceber claramente o ideário neoliberal enraizado, 

e a intenção de manter a escola como reprodutora do atual modelo de sociedade. 
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 Nas edições analisadas de O Diretor, não encontramos nenhuma crítica ou elogio 

específico ao material didático distribuído a partir da implantação do programa, nem 

tampouco à questão da unificação curricular. Ainda que defenda explicitamente a construção 

coletiva de um projeto pedagógico para cada escola, a UDEMO não se manifestou 

especificamente sobre a nova configuração curricular imposta pela SEE.  

Em novembro de 2007, aborda a questão dos conteúdos, ainda quem sem 

profundidade teórica, mas desconsidera completamente a proposta já anunciada pelo governo, 

sobre a unificação dos mesmos: 

 

Um Projeto Pedagógico consistente orientará planejamentos e ações, nos 

quais haverá a preocupação permanente com a incorporação de conteúdos 

significativos em todas as disciplinas, de tal forma que, ao término do curso, 

os alunos das escolas públicas, vocacionados para determinadas profissões, 

sejam capazes de competir, em condições de igualdade, com os jovens das 

camadas privilegiadas, e de conquistar seus espaços em universidades de alto 

nível, e em empregos correspondentes aos saberes adquiridos ao longo da 

educação básica (O Diretor, p. 7, nov. 2007). 

 

 Apenas em março de 2008 o assunto é retomado, na seção Comentando: 

 

• No ano passado, o Governo do Estado de São Paulo anunciou um rol de 

medidas, segundo ele, para melhorar a qualidade de ensino. O anúncio 

aconteceu com decisões unilaterais, sem nenhuma discussão com a rede. 

Novamente, como em vezes anteriores, faltou a participação dos 

implementadores das medidas. A rede tomou conhecimento das medidas, 

pela imprensa. 

• O principal argumento do governo do Estado para a adoção de tais medidas 

é a melhoria da qualidade do ensino, que está ruim. Espera-se que a rede seja 

devidamente preparada, e que haja na escola toda a infra-estrutura 

necessária. Na verdade, não temos uma política educacional em vigor. O que 

existe é uma política para o mandato de cada governo de plantão, quase 

sempre cada um alterando projetos do governo anterior. É um fato constante. 

Na nossa opinião, haveria a necessidade de pelo menos 18 anos, para uma 

mudança na qualidade competente de ensino. Que governo aceitaria isso? 

• O início do ano letivo foi muito difícil, em quase todas as cidades do 

Estado de São Paulo. As regulamentações da Secretaria da Educação, para o 

funcionamento das escolas, aconteceram em cima da hora. Principalmente 

para a direção das escolas, a largada do ano letivo foi quase insuportável. (O 

Diretor, p. 2, mar. 2008). 
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 Mais uma vez a entidade não se aprofunda no debate sobre a reforma, e mantém-se 

limitada às discussões relacionadas à execução. Vale destacar apenas a crítica feita às 

decisões unilaterais. Com relação ao conturbado início de ano letivo, o sindicato denuncia a 

sobrecarga dos diretores e, na coluna GRRRR!!!!!, apresenta sua crítica sobre o material que 

estava sendo utilizado nas escolas durante a recuperação obrigatória de quarenta e cinco 

dias
10

: 

 

O fato de a SEE estabelecer diretrizes e oferecer materiais didáticos aos 

professores e alunos para a recuperação em Língua Portuguesa e 

Matemática, nos primeiros 45 dias, e, posteriormente, seguir nessa linha ao 

longo do ano de 2008, poderá ser uma faca de dois gumes: ou um grande 

sucesso, ou um rotundo fracasso, dependendo da aplicação que os 

professores derem aos materiais (O Diretor, p. 20, mar. 2008). 

 

 Com este pronunciamento, a UDEMO responsabiliza totalmente os professores sobre 

o sucesso ou fracasso do projeto, deixando de considerar os elementos reais de sua 

implementação, e também a qualidade do material utilizado. Contraditoriamente, a charge da 

mesma página sugere algo mais crítico. 

 

 

Figura 6 - Charge sobre a recuperação de 45 dias (Março/2008). 

 

 

                                                             
10 No início do ano letivo de 2008, foram reservados os primeiros quarenta e cinco dias corridos para o 

desenvolvimento de uma recuperação obrigatória, onde todos os alunos da rede receberam um jornal, que 

deveria ser trabalhado durante o período, nas aulas de todas as disciplinas. Na época, o material foi muito 
criticado em razão de seu conteúdo bastante superficial e insuficiente. Em algumas regiões, os jornais foram 

queimados nas portas das escolas, com manifestações e protestos de alunos e professores. 
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Também na edição de março de 2008, em “Breve Crônica sobre o início de mais um 

ano letivo”, muitas queixas são apresentadas no aspecto salarial e de carreira. Mas, ao final, 

uma referência à recuperação inicial. 

 

[...] não podemos nos esquecer de que o ano se inicia com os brilhantes 

resultados das avaliações do SARESP, demonstrativos do elevado 

aprendizado em matemática, mormente entre os alunos do ensino médio que, 

finalmente, conseguiram conscientizar-se de que podem, com mais algumas 

recuperações de 45 dias, dominar as quatro operações (O Diretor, p. 3, mar 

2008). 

 

 Nas palavras do governador Ingrácio, a UDEMO demonstra ser contrária ao modelo 

pedagógico que todas as escolas estaduais foram obrigadas a seguir nos primeiro quarenta e 

cinco dias de aula do ano. É explícita a recusa da entidade, mas ela deveria, a nosso ver, estar 

em maior evidência. Considerando a grande polêmica que o jornal da recuperação causou na 

rede e na sociedade como um todo, seria um momento bastante oportuno para o sindicato 

apresentar aos diretores de escola as reais e detalhadas razões que levaram a entidade a pensar 

desta ou daquela forma. Mas isso não ocorreu. 

Em abril de 2009, O Diretor publica uma página inteira com a matéria “Sobre ‘Uma 

Análise Crítica’ da Proposta Curricular – porque a UDEMO não participou dessa publicação”, 

referindo-se ao documento produzido pelas mãos da APASE, APEOESP e CPP, justificando a 

ausência da UDEMO no debate. O boletim
11

 das entidades denunciou o vício autoritário das 

políticas educacionais paulistas, o esvaziamento do trabalho do professor e a ausência de 

autoria e de autonomia no desenho curricular das escolas. A UDEMO se justificou, 

declarando discordar de alguns pontos da análise feita pelos outros sindicatos, principalmente 

porque defende a ascensão salarial do magistério, ponto não tocado no boletim. Na matéria, 

apresenta quinze tópicos numerados, como quinze razões de não ter participado da ação 

unificada. Na análise destes tópicos, o sindicato demonstra o entendimento que tem sobre a 

proposta curricular e, por consequência, dissemina isso à sua base. A primeira razão 

apresentada está ligada à questão salarial: 

 

1- Temos a mais absoluta certeza de que, se não se valorizarem os 

profissionais da educação, jamais chegaremos a qualquer melhoria na 

qualidade do ensino, seja com propostas oficiais ou não oficiais (O Diretor, 

p. 9, abr. 2009). 

                                                             
11 Disponível em http://www.sindicatoapase.org.br/userfiles/file/2009/fevereiro/boletim_uma_analise_ 

critica.pdf.  Acesso em 14 set 2013. 
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Em seguida, a UDEMO afirma que o uso do material não deve ser encarado como 

obrigatório. Certamente que a entidade não contava que, posteriormente, a utilização do 

mesmo seria determinada pela pasta através de resolução. Além disso, manifesta-se 

absolutamente favorável à construção do projeto pedagógico de cada escola, o que, a seu ver, 

garante a autonomia da unidade, tornando a interferência da SEE uma questão pouco 

importante. 

2- A Proposta Curricular, assim como o Livro Didático, é apenas mais um 

instrumento na ação dos professores em seus planejamentos e em sala de 

aula. Entendemos que nenhum professor está obrigado a seguir, cegamente, 

os cadernos da Secretaria. Isto deveria ser divulgado aos professores e 

gestores da rede estadual. 

3- Ao menos na construção do Projeto Pedagógico, a unidade escolar é 

absolutamente autônoma; e, quando realmente o realiza, o Projeto sempre 

refletirá a realidade daquela escola. Portanto, a interferência da Secretaria no 

Projeto Pedagógico das escolas é quase nula. Aliás, afora o material que 

envia aos professores e alunos, a SE pouco se importa com o que faz, ou 

deixa de fazer, a unidade escolar, do ponto de vista do ensino-aprendizagem. 

4 - Os conteúdos da Proposta Curricular da Secretaria em nada diferem 

daqueles que numerosos professores das diversas disciplinas inserem em 

seus planejamentos. Basta conferi-los em cada escola, para confirmar esse 

fato (O Diretor, p. 9, abr. 2009). 

 

Ao afirmar que a secretaria pouco se importa com o que acontece nas escolas, a 

entidade demonstra acreditar que não há intencionalidade nas ações e políticas da pasta, o que 

nos parece ser uma visão bastante inocente dos fatos. O mesmo ocorre quando afirma que os 

conteúdos do material da SEE são semelhantes aos dos livros didáticos, pois se isenta do 

debate sobre autoria e autonomia dos professores na construção do currículo e de seus planos 

de ensino. 

 

5 - A rede estadual está absolutamente sem rumo, em relação a currículos. 

Apenas existem os Parâmetros que, pela sua complexidade, raramente são 

utilizados pelos professores. 

6 - Dificilmente se chegará a um consenso a respeito de um currículo ideal, 

uma vez que o currículo sempre estará sujeito às variantes pedagógicas e 

ideológicas dos grupos que o propõem. Assim, o caminho para a criação de 

um currículo é a construção de um Projeto Pedagógico consistente em cada 

unidade escolar. A somatória desses projetos é que poderá apontar para um 

currículo que reflita o pensamento da rede (O Diretor, p. 9, abr. 2009). 
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 O Diretor afirma que os PCN’s são muito complexos, mas não tece nenhuma análise a 

respeito dos mesmos, chegando a enobrecer seu conteúdo, ainda que de forma implícita. 

Como se fosse algo tão bom, que estivesse fora do alcance dos professores. Sabemos, a partir 

dos estudos de Peroni (2001, p. 105-106), que a elaboração dos PCN’s foi submetida a um 

processo de terceirização, onde as pessoas contratadas para sua elaboração precisavam 

comprovar apenas experiência no ensino fundamental e que sua representatividade e 

legitimidade podem ser questionadas, dada a relevância do documento para o país. 

 

7 - Os autores do texto afirmam que o governo e alguns segmentos da 

sociedade apontam os educadores como os culpados do fracasso escolar. 

Não é verdade. As críticas aos professores são tópicas e partem de um ou 

outro jornalista "politicamente correto". 

8 - Se aceitarmos como válidas as avaliações do SARESP, ENEM, Prova 

Brasil, Pisa verificaremos que os resultados não são dos melhores, e algo 

deve ser feito pelo governo e por nós, profissionais da educação, para 

melhorar esse desempenho (O Diretor, p. 9, abr. 2009). 

 

 No trecho acima, percebemos certa contradição: ao mesmo tempo em que nega a culpa 

dos professores pelo fracasso, diz que algo deve ser feitos pelos “profissionais da educação” 

para melhorar o desempenho nas avaliações.  

 Na crítica feita a seguir, a UDEMO defende um posicionamento bastante elitista, 

defendendo que a escola deve permanecer atendendo as necessidades do sistema capitalista.  

 

12 - O documento tenta desqualificar práticas pedagógicas consagradas e 

eficientes, vinculando- as a regimes ou sistemas políticos. Nesse viés, essa 

nova proposta não vai funcionar porque "está alinhada com as diretrizes 

sociais e econômicas do chamado capitalismo globalizado que, frente à atual 

crise mundial, demonstra não responder às necessidades da sociedade com 

relação ao trabalho, saúde, educação, lazer, etc.". 

Qual regime responderia? 

Onde? 

Gostaríamos de conhecer um currículo que respondesse a todas as objeções 

aqui colocadas. Com certeza, ele só existe, se é que existe, nos gabinetes 

acadêmicos (O Diretor, p. 9, abr. 2009). 

 

Com este discurso, a entidade leva aos diretores uma formação que conflita com os 

ideais de uma escola que propague uma educação fundada na transformação social. Defende a 

pedagogia com ênfase nas competências e habilidades, e total foco na competência 

leitora/escritora. Além disso, afirma que há muitos professores que preferem receber um 

material já elaborado a ter que elaborar o seu próprio, pois isso dá trabalho.  Entendemos que 
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o Estado tem a função de organizar o controle social, mas não acreditamos ser positiva a 

situação em que um sindicato pense da mesma forma. Nem a neutralidade deve ser entendida 

como ideal, pois “neutralidade significa omissão, e omissão, no caso, só favorece o lado mais 

forte, o da burguesia” (ALMEIDA, 2007, p. 73). A direção de um sindicato deve almejar a 

independência em relação ao Estado,  que “só se realiza, efetivamente, na luta contra ele” 

(Ibidem, p. 73). 

Na edição de novembro de 2009, o GRRRR!!!!! traz uma nota intitulada “Sobre a 

incompetência da SEE”, onde a entidade critica os erros contidos no material distribuído. 

Mais uma vez a crítica é feita os erros de grafia ou de impressão, e não aos conteúdos – muito 

menos ao teor ideológico da proposta. 

Em fevereiro de 2010, após dois anos de unificação curricular, a Crônica faz uma 

pequena observação a respeito do fato, simulando o discurso de despedida do Governador 

Serrador, personagem criado para representar José Serra no jornal: 

 

[...] a virtude da paciência, decorrente das inovações que introduzi na rede, 

nas quais incluí material didático para os professores ministrarem suas aulas 

sem precisar prepará-las em casa. Diga-se, a bem da verdade, 

magnificamente recebida pelos sindicatos e associações da categoria, que 

apenas fizeram algum reparo naquelas localizações de países sul- 

americanos, nas apostilas de geografia, segundo eles, modificadas por algum 

terremoto ou movimentos tectônicos, em data que desconheço (O Diretor, p. 

2, fev. 2010). 

  

 No trecho acima, a UDEMO então afirma que os sindicatos foram resistentes à 

utilização do material didático fornecido pelo governo, mas sabemos que a resistência partiu 

de outras entidades, e não desta pesquisada. Além disso, sabemos que os problemas do 

material vão muito além de simples erros de impressão dos mapas, pois estão relacionados ao 

âmbito geral da educação, em seus aspectos sociais e ideológicos. 

 Nas edições seguintes do período estudado, O Diretor não se manifestou mais 

nenhuma vez sobre o Programa São Paulo faz Escola e a unificação curricular. 

 

4.3.2.  O trabalho do diretor de escola: o gerencialismo e a nova configuração da gestão 

escolar 

 Não percebemos nenhuma publicação que se remetesse diretamente ao cerne desta 

discussão, ou seja, A UDEMO não se manifestou, em nenhum momento, a respeito da nova 



58 
 

configuração da gestão escolar estabelecida a partir da implementação das políticas 

educacionais da SEE.  

 Por ser o jornal a única fonte de coleta de dados desta pesquisa, não pudemos 

identificar o porquê de tal abstenção, mas podemos apontar duas únicas alternativas: ou a 

entidade não se deu conta do problema, ou, por questões políticas e/ou ideológicas, optou por 

não denunciar tais questões à sua base, que, se depender de seu sindicato, nunca vai perceber 

que os diretores de escola foram transformados em gerentes executivos da reforma. 

 No primeiro exemplar analisado, número de novembro de 2007, há reportagens sobre 

o 16º Congresso Estadual da Educação, que acabara de acontecer. Pelas palavras do 

presidente, percebemos uma aparente preocupação com a articulação da construção do projeto 

pedagógico e com o desempenho dos diretores e coordenadores nessa tarefa: 

 

Por que muitos gestores acabam por desvincular-se do pedagógico, 

aprofundando suas relações com o burocrático? Sob muitos aspectos, isso 

acontece porque muitos diretores não dominam determinados saberes 

absolutamente necessários à construção e ao acompanhamento do trabalho 

daqueles que deverão operacionalizar o Projeto Pedagógico e o 

Planejamento das escolas, ou seja, os professores. Daí a necessidade de o 

diretor, ao lado de seu professor-coordenador, informar-se sobre a 

construção do Projeto Pedagógico. Pelo menos os diretores associados da 

Udemo têm recebido, anualmente, a Revista do projeto Pedagógico, na qual 

estão inseridas numerosas matérias que visam capacitar os gestores (O 

Diretor, p. 7, nov. 2007). 

 

 Em dezembro de 2007, o Editorial traz uma reclamação sobre o excesso de faltas dos 

professores, apoiando-se em uma denúncia feita pela revista Veja no mês anterior. O Diretor 

afirma que há abuso por parte dos professores e que a imprensa responsabiliza os diretores das 

escolas pelo problema, como se eles fossem permissivos patrões dos professores faltosos. 

Critica a conduta dos professores e aponta o caminho burocrático-legal que os diretores 

devem seguir em situações deste porte. Em momento algum o jornal apresenta razões 

relacionadas à proletarização do trabalho docente, deixando de considerar as condições de 

trabalho, muitas vezes inviáveis, a que os trabalhadores estão submetidos. Pior do que isso: 

nesta edição, o Editorial refere-se aos professores de uma forma bastante desprezível e 

distante, como se não pertencessem todos à mesma categoria profissional docente. 

Todas as publicações referentes ao trabalho do diretor de escola remetem-se às 

questões cotidianas e práticas, ou seja, trazem esclarecimentos de como os diretores devem 

executar as tarefas rotineiras de seu dia-a-dia. Não há nenhuma proposta de reflexão, nem 
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nenhuma denúncia, sobre as tendências gerencialistas e de mercado, tão absorvidas na prática 

dos diretores.  

Ainda que visem enfatizar a intensificação do trabalho dos diretores, as publicações de 

O Diretor neste sentido não apresentam informações sobre esse contexto de uma forma mais 

ampla, relacionando a outros trabalhadores da educação ou a outros setores. É como se apenas 

os diretores estivessem sofrendo o aumento de trabalho.  

Ao tratar das tarefas que caracterizam a intensificação, as matérias se limitam a 

questões bastante específicas: excesso de requerimentos, carga administrativa, falta de 

contador nas escolas, muitos problemas disciplinares com alunos, etc. Não percebemos, em 

nenhum exemplar, matéria que abordasse a maior expressão da intensificação do trabalho do 

diretor de escola atualmente, que é o cumprimento das metas estabelecidas e toda a cobrança 

que sofrem em função destes números.  

De uma maneira geral, há uma forte tendência do setor público em absorver as 

tendências da administração do setor privado, conforme nos alerta Dal Rosso (2008, p. 182-

183), e isso é, atualmente, bastante perceptível nas escolas da rede pública do Estado de São 

Paulo: metas, qualidade total, resultados, índices, responsabilidades, redução de custos. 

Ao se abster do debate sobre as questões relacionadas à prática dos diretores de escola, 

o jornal deixa de oferecer à sua base a oportunidade de refletir a respeito do assunto. Levar 

aos diretores o conhecimento sobre o gerencialismo contido nas propostas do governo deveria 

ser, a nosso ver, prioridade da entidade sindical. 

  

 

4.3.3. Bonificação e meritocracia 

 

Na edição de setembro de 2007, a seção GRRRR!!!!! critica o sistema de bonificação 

com dois argumentos básicos: 1) Não há estrutura de trabalho e faltam funcionários; 2) Os 

aposentados estão de fora. Com estes argumentos, a entidade deixa de considerar elementos 

importantes relacionados à bonificação, que estão enraizados na lógica do capital: 

competitividade, individualismo, rankings, culpabilização docente e arrocho salarial. Sabemos 

que a crítica deve incluir a questão da valorização e também dos inativos, mas não pode se 

limitar a isso, sob a pena de se transformar numa simples defesa corporativista. 

Em setembro de 2008, o Editorial se debruça sobre as avaliações de larga escala 

realizadas pelo MEC, e afirma que “mal ou bem, essas avaliações refletem um importante 
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retrato da educação brasileira” (O Diretor, set. 2008, p. 2). Mais adiante, afirma que é preciso 

olhar para os resultados dessas avaliações para melhorar a educação e que resolvendo o 

problema salarial da categoria, será a “hora de avaliar todos os profissionais da educação, 

atribuindo-se sempre mais para aqueles que se destacam, se envolvem, progridem” (Ibidem, 

p. 2). O título da matéria é “Quem tem medo de avaliação?”, e reflete a visão central da 

entidade sobre a importância de se avaliar os trabalhadores da escola já que, segundo ela 

mesma, isso é prática comum nas escolas particulares. Neste sentido, demonstrou acreditar 

que a escola pública só será boa quando conseguir ser igual à escola particular. 

Na mesma edição, a Crônica aborda a importância da avaliação de uma forma geral. 

Todos devem ser avaliados, mas não apenas alunos e professores ou diretores. O jornal 

defende a avaliação dos governantes, com uma charge sobre a questão. 

 

 

Figura 7 - Charge sobre meritocracia  (Setembro/2008). 

 

Ao concluir a crônica, O Diretor afirma que a UDEMO não é contra as avaliações das 

escolas, desde que as reivindicações da categoria sejam atendidas: melhores condições de 

trabalho e melhor remuneração a partir da incorporação das gratificações. Desta forma, a 

entidade mistura a questão política com a incorporação de gratificações aos salários, o que nos 

parece ser um problema bastante sério do ponto de vista teórico. Uma coisa é refletir e 

discorrer sobre a prática avaliativa dos trabalhadores, políticas de bonificação e de 

meritocracia. Outra coisa bastante diferente é reivindicar a incorporação da gratificação.  

Em abril de 2009, a Crônica trata sobre o pagamento de bônus aos trabalhadores do 

magistério paulista, tecendo críticas aos critérios estabelecidos, e não à existência do bônus 
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em si. Apenas a charge, de certa forma contrariando o que foi escrito, nos dá o entendimento 

de que o dinheiro gasto com a bonificação deveria ser investido em aumento salarial. 

 

Figura 8 - Charge sobre bonificação (Abril/2009). 

 

Também em abril de 2009, uma crítica ao sistema de bonificação implementado na 

rede, a parti do qual os trabalhadores das escolas recebem um prêmio em dinheiro quando os 

alunos apresentam bom desempenho nas avaliações externas. Neste sentido, o Editorial 

apresenta uma severa crítica ao governo, por não pagar o bônus às escolas que não atingiram a 

meta, mas que ainda permanecem com índices acima da média estadual. Desta forma, a 

UDEMO, ainda que indiretamente, mostra-se favorável à bonificação, uma vez que não 

recusa a sua existência, mas apenas um detalhe de sua regulamentação. Sabemos que a 

meritocracia e a bonificação instituem a competitividade dentro das escolas e entre as escolas, 

reforçando o individualismo e o isolamento de seus trabalhadores, mas a entidade 

representativa dos diretores não demonstra pensar desta forma.  

 

A determinação das metas de cada escola pela secretaria da educação reforça 

a centralização e o autoritarismo, além de abstrair a falta de verbas para a 

educação e as péssimas condições de trabalho dos professores; se o ensino 

vai mal, de agora em diante é culpa das escolas e dos docentes. O governo e 

sua política educacional anti-social não aparecem no final das contas 

(SOUZA, 2009, p.120). 

 

Assim, a entidade não colabora efetivamente com a formação da opinião de sua base a 

respeito da bonificação por resultados, pois apresenta um posicionamento pouco definido, não 

formando a compreensão dos diretores sobre o assunto. 
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4.3.4. Campanha salarial, relação com outras entidades e relação com o governo 

 

Em todas as edições analisadas, O Diretor manifesta-se favorável a reajustes salariais 

aos ativos e aposentados. Trata-se, portanto, de uma reivindicação importante da entidade, 

que simboliza a linha de frente da informação contida no jornal. 

Em julho de 2008, o Editorial apresenta um texto que traz à tona as dificuldades das 

entidades representativas do magistério em deflagrar uma greve no primeiro semestre do ano. 

É uma das poucas vezes em que a UDEMO se refere ao movimento sindical unificado. Na 

ocasião, havia um interesse de todas as entidades em iniciar um movimento de paralisação, 

mas logo foi esvaziado. Concomitantemente, o governo publicou um decreto obrigando todos 

os professores não concursados a participarem de uma prova anual para só então poderem, 

mediante resultado mínimo exigido, terem aulas atribuídas no ano seguinte. Todo este 

processo de avaliação docente foi implementado pelo governo para regulamentar a nova 

forma de contratação temporária dos professores, em condições bastante fragilizadas aos 

contratados, visto que não há vínculo empregatício e, em razão disso, nenhum direito 

trabalhista garantido.  

Certamente que tais condições de trabalho docente refletem diretamente o andamento 

do trabalho educacional como um todo, mas apenas a APEOESP deflagrou a greve
12

 naquele 

momento, em razão da publicação do referido decreto
13

. A UDEMO posicionou-se de forma 

bastante defensiva, afirmando que a greve pensada pelas entidades unificadas tinha pauta 

salarial, e que já havia desistido dela por entenderem que não era um bom momento. O 

Diretor esclareceu que a publicação do decreto se deu após a decisão de abortar a greve, e que 

então apenas a APEOESP envolveu-se no movimento, pois já não se tratava mais de uma 

reivindicação salarial da categoria, mas sim de um problema específico daqueles que atuam 

na sala de aula, como se os diretores de escola não tivessem nada a ver com o fato. 

 

A questão que fica é a seguinte: por que, mais uma vez, as entidades não 

conseguiram deflagrar a greve geral da educação, se não faltou o 

envolvimento das lideranças? Medo, receio nas bases? Ou a situação salarial 

não está assim tão ruim, como supomos? (O Diretor, p. 2, jul. 2008). 

 

                                                             
12 A greve durou vinte e dois dias. Teve como pauta de revindicações: a data-base, o direito às faltas médicas e a 

contrariedade com relação à prova anual dos contratados. 
13 Decreto 53.037, de 28 de maio de 2008, que estabeleceu a avaliação anual obrigatória para todos os 

professores que não eram concursados.  
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  Desta forma, mais uma vez a UDEMO de manifesta a favor das manifestações que 

busquem a melhoria salarial, e contrária àquelas que vislumbram melhores condições gerais 

aos trabalhadores e às escolas. Voltamos a reforçar a importância da luta sindical contra o 

rebaixamento salarial, mas sabemos que as questões que afetam a escola pública vão muito 

além. Ao reivindicar por salários, a UDEMO não poupa críticas ao governo e tece muitas 

ameaças de greve. 

  

Pelo terceiro ano consecutivo, a Data Base foi ignorada, e tudo indica que, se 

não nos mobilizarmos, o reajuste para os trabalhadores da educação será 

também negado pelo governador. Está cada vez mais claro que o governador 

assim age por não acreditar que nós, profissionais da educação, sejamos 

capazes de fazer uma mobilização que leve à radicalização e a uma 

paralisação de grandes proporções (O Diretor, p. 24, jul. 2009). 

 

 

Figura 9 - Charge sobre campanha salarial (Julho/2009). 

  

 

Em julho de 2009, o Editorial aborda a troca do secretário da pasta: 

 

O atual Secretário, Prof. Paulo Renato de Souza, tem um trajetória positiva 

na história recente da Educação paulista. Sem dúvida, foi o melhor 

Secretário que tivemos, nas últimas décadas. Político afeito ao diálogo, a 

ouvir e debater com as Entidades de classe, sem se intimidar com posições 

mais sectárias, a ele se devem muitas das conquistas no Estatuto do 

Magistério (O Diretor, p. 2, jul 2009). 

 

 Ao tecer elogios tão parciais ao novo secretário, certamente que a entidade pretendia 

firmar uma estreita relação de diálogo, mantendo a característica de um sindicato apenas 
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conciliador que, mesmo tendo a legitimidade para reivindicar e exigir, não abre mão da 

conciliação. Muito provável que não imaginavam o que estava por vir. 

Na edição seguinte, de outubro de 2009, o Editorial ocupou uma página inteira. 

Apresentou um texto mais agressivo e resistente do que o de costume, trazendo à tona 

questões que, na opinião da entidade, impediam a dignidade dos trabalhadores da escola 

pública: achatamento salarial dos aposentados, novas formas de contratação temporária, 

infraestrutura das escolas, direito de aposentadoria especial negado aos especialistas (diretores 

e supervisores), violência nas escolas, salários baixos. Todos estes pontos são enumerados 

sem aprofundamento, apenas citados no texto. O título da matéria é “O que fazer?”
14

. Como 

resposta à pergunta apresentada no título, O Diretor propõe um protesto inusitado: 

 

É mostrar para a população que tudo o que o Governo divulga sobre a escola 

pública estadual é mentira, é uma farsa eleitoreira e midiática. A saída é 

mostrar, a todos, a realidade nua e crua das nossas escolas. Para isso, vem aí 

a Semana de Luta e de Luto pela Escola Pública, de 13 a 16 de outubro, 

com um dia de protesto agendado para o Dia do Professor, dia 15, e uma 

proposta indicativa de greve por tempo indeterminado na rede. Também no 

Dia dos Professores, será promovido o "Dia do Nu Pedagógico", ou seja, 

todos nus na frente da Secretaria da Educação, mostrando a nudez de 

propósitos e a falta de compromisso dessa Secretaria para com os 

profissionais da Educação (O Diretor, p. 2, out 2009). 

 

Além do texto, duas charges foram apresentadas na página. A primeira simboliza os 

diretores de escola expulsando os tucanos da educação através de luta. A segunda charge é 

específica sobre o “Nu Pedagógico”
15

 proposto pela entidade, demonstrando uma série de 

diretores nus em frente à sede da Secretaria da Educação.  

Ainda que essa postura da entidade tenha apresentado total repúdio às políticas 

educacionais, não trouxe para o debate mais aprofundado da base, ou seja, não buscou 

estimular a reflexão dos diretores de escola sobre as questões que estavam sendo ali 

levantadas. Vale ressaltar também, que na edição anterior a UDEMO empenhou-se em elogiar 

sem medida a pessoa do Secretário da Educação, o que pode representar certa instabilidade 

em seus posicionamentos. Além da falta de reflexão e de instabilidade, a ideia de ir à praça 

                                                             
14 Lênin escreveu texto com título semelhante (“Que fazer?”), onde propunha uma organização combativa dos 

operários contra o Regime Russo.  
15 O Dia do Nu Pedagógico aconteceu em 15/10/09, articulado pela UDEMO junto a algumas outras entidades. 

Uma tarde bastante chuvosa que desencadeou a presença de aproximadamente mil pessoas na Praça da 
República, em protesto. Para representar o corpo nu, a maioria dos manifestantes usava uma espécie de avental 

bege, com a pintura de um corpo humano despido. A intenção era levar dez mil pessoas à praça. 
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pública sem estarem vestidos, pode ter causado em muitos diretores uma aversão ao 

movimento. 

 

 

           Figura 10 - Charge sobre PSDB                  Figura 11 - Charge sobre manifestação dos diretores 
                       (Outubro/2009)                       (Outubro/2009) 

 
 

 

Na edição seguinte, de dezembro de 2010, comenta sobre a eleição de Geraldo 

Alckmin para governador, e demonstra lamentação em saber que nada será mudado. Mais 

uma vez ressaltamos que a UDEMO mantém a responsabilidade de melhorias unicamente nas 

mãos dos governantes, como se as entidades e suas bases não tivessem força para transformar 

ou exigir nada. Ainda que intrinsecamente, essa ideia pode ser bastante prejudicial aos 

trabalhadores da educação, pois sabemos da força que têm em potencial. 

Em março de 2011, o Editorial traz “Ano Novo, Plano Novo”, comentando sobre a 

nova pasta que estava designada. 

 

Talvez fosse mais apropriado: novo governo, novo plano. Sem dúvida, 

houve um salto de qualidade na nova composição da Secretaria de 

Educação. É difícil para uma entidade afirmar isso, sem ser tachada de 

"pelega". Quis o destino, ou a história, que os últimos anos de governo, do 

PT (nada contra!), relativizassem o conteúdo dessa palavra. As entidades 

sindicais mais atuantes e radicais desde a primeira gestão do Lula deram 

uma boa guinada; de início, um pouco tímidas, meio envergonhadas; depois, 
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de braços abertos, apoiaram quase que incondicionalmente o governo. E aí, 

"pelegos são os outros" (O Diretor, p. 2, mar. 2011, grifos nossos). 

  

E então, assim como fez quando o Sr. Paulo Renato foi nomeado, a entidade se 

colocou na defensiva, com elogios explícitos ao secretário nomeado
16

, e também já se 

defendendo do provável rótulo de entidade pelega
17

. Apoia mais uma vez a situação, e se 

defende afirmando que muitos fazem isso com Lula. Pior do que isso, coloca a 

responsabilidade no destino. 

Percebemos, em algumas edições, a utilização da Crônica exclusivamente para tecer 

críticas ao Sr. José Serra, inclusive depois de ter deixado de ser governador, e principalmente 

por ter perdido as eleições presidenciais. Chamado de “Governador Serrador”, “Stalinzinho da 

Moóca”, “estrupício”, “vampiro”, dentre outros, o desafeto da entidade é personagem bastante 

frequente das críticas, crônicas e charges. Em certa medida, a crítica estende-se, 

eventualmente, ao PSDB em geral. 

No Editorial de fevereiro de 2010, o sindicato apresenta as inúmeras dificuldades 

enfrentadas pelos diretores e professores para afirmar que não há outro jeito de resolver se não 

for com uma greve. Afirma que esta é a pior gestão da educação dos últimos anos e, ao fazer 

uma espécie de balanço da greve na edição seguinte, de maio de 2010, reconhece que a 

categoria pouco vem conquistando nas últimas décadas. 

A greve de 2010 teve uma adesão considerável, quando todas as entidades sindicais 

aderiram ao movimento. De acordo com O Diretor, só não foi melhor porque não houve 

adesão maior. Além disso, expressa que a UDEMO foi a entidade que mais pregou a 

radicalização. 

 

Agora é um momento oportuno para algumas análises mais acuradas sobre o 

findado movimento. Primeiramente, é preciso termos claro que a Udemo foi 
a entidade que mais pregou a radicalização, com greve, como única forma de 

alcançar alguma vitória em termos de reajuste financeiro. 

Do discurso à prática, a entidade foi muito coerente. Decretada a greve, 
manteve-se no movimento unificado de início ao fim. A diretoria central 

conclamou suas bases à adesão, investindo muito, alcançando ótima 

participação (O Diretor, p. 2, mai. 2010). 
 

 

                                                             
16 Herman Jacobus Cornelius Voorwald, engenheiro e reitor da UNESP, foi nomeado pelo governador Geraldo 

Alckmin como Secretário da Educação do Estado de São Paulo.  
17 Pelego é o nome dado à pele de carneiro que se coloca entre a sela e o cavalo, para diminuir o atrito entre o 
cavaleiro e o animal. No sindicalismo, é considerado pelego aquele (trabalhador ou sindicato) que se esforça 

para diminuir o atrito entre a base e o patrão. 
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 A paralisação resultou de um movimento unificado das entidades representativas, e 

não apenas da UDEMO, mas a lista de reivindicações estava basicamente pautada em 

questões salariais, o que talvez tenha sido o maior atrativo para a UDEMO aderir. 

Em fevereiro de 2012, o Editorial comenta sobre a disputa judicial entre APEOESP e 

governo com relação à lei da jornada
18

. Afirma que há divergências entre ambas as partes, e 

não se posiciona, retirando-se do importante debate.  

Em agosto de 2012, através de matéria intitulada “A Cesar o que é de Cesar”, a 

UDEMO faz séria denúncia contra a prática de culpar os diretores de escola por quase todos 

os problemas das escolas. Usa o termo “bode expiatório” e acusa os supervisores e dirigentes 

de serem coniventes com tal rotina. Finaliza o texto informando que a entidade, ao defender 

os associados, exigirá a inclusão dos supervisores e dirigentes nas sindicâncias e nos 

processos, pois ambos são também responsáveis pelos acontecimentos no cotidiano escolar. 

Em poucas palavras, se o diretor está fazendo errado, é porque não foi bem orientado e bem 

supervisionado.  

 Certamente que essa publicação causou certo desconforto entre a UDEMO e a 

APASE, segmentando ainda mais as suas ações, e desenhando uma linha de combate de suas 

bases que passam a ser, a partir da visão dos dirigentes sindicais, adversárias. Lembramos que 

em 2009 já houve um certo desconforto, quando a UDEMO se isentou da crítica à proposta 

curricular, publicada em boletim unificado pelas outras entidades. 

 

 

Figura 12 - Charge sobre o governador José Serra (Mar-Abr/2011) 

 

                                                             
18 Lei Federal 11.738/2008, que dispõe sobre o piso e a jornada dos professores da educação básica. 
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Em dezembro do mesmo ano, traz texto sobre a formação de Comissão Paritária a 

partir de resolução da SEE. Todas as entidades representativas do magistério compõem a 

comissão, inclusive a UDEMO. O objetivo é discutir de que forma os servidores ascenderão 

às faixas e os níveis da carreira. Oportunamente, a entidade manifesta-se preocupada com a 

provável demora que tal discussão poderá levar, pois reconhece as divergências entre todos os 

dezoito membros, e também as divergências entre as entidades. 

A análise dos exemplares de O Diretor demonstram que as reivindicações salariais são 

uma constante nas pautas da entidade e que também servem de motor para fomento de 

mobilizações da categoria. Diferente das outras entidades, a UDEMO reduz sua resistência às 

questões salariais, configurando uma fragilidade da entidade, pois deixa de considerar os 

elementos mais importantes, que são os geradores do arrocho salarial, relacionados ao teor 

ideológico das políticas educacionais. Ao optar por este caminho, o sindicato torna-se uma 

correia de transmissão das propostas e ideias do governo, pois não questiona nada daquilo que 

é imposto, limitando-se às questões salariais, que facilmente são justificadas e administradas 

pela pasta e pela comissão paritária. 

 

 

4.3.5. Concurso X Eleição para diretores de escola 

 

Ao analisar este aspecto da entidade, é preciso considerar que seu surgimento se deu a 

partir de um grupo de diretores que pretendiam reivindicar concurso público para o cargo. 

Não percebemos problema até então, pois, naquele momento, a intenção dos diretores estava 

de acordo com o modelo institucional das escolas.  

Na edição de dezembro de 2007, há uma comunicação de que a UDEMO encaminhou 

documento ao Senado Federal manifestando-se contrária à aprovação de proposta que 

tramitava no Congresso Nacional, com a proposta de estabelecer a eleição pela comunidade 

como forma universal de provimento da função de diretor de escola pública, sejam elas 

mantidas por qualquer das esferas de governo. 

Em julho de 2011, O Diretor traz em sua Crônica o posicionamento da UDEMO 

contrário à eleição para diretores de escola. Esta publicação desencadeia uma série de ações 

da entidade no sentido de pressionar a Secretaria da Educação para manter a realização de 

concursos públicos para o provimento de cargos de diretores de escola.  
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Na crônica da mesma edição, o prefeito de uma cidade fictícia esclarece a seu assessor 

que o concurso precisa ser abolido porque os diretores de escola precisam ser pessoas mais 

próximas ao governo. Neste sentido, a entidade argumenta que, caso os diretores de escola 

sejam eleitos, se transformarão em verdadeiros prepostos do governo, sob a pena de não 

poderem se reeleger. Além disso, sugerem que, caso não haja candidatos, o pior poderia 

acontecer: diretores nomeados.  

Temos o entendimento de que a eleição de diretores é a forma mais democrática de 

provimento do cargo, visto que, se eleito pela comunidade escolar, o diretor passa a atender os 

desejos daqueles que o elegeram, e não do governo. Mas, como já tratado em seção anterior, 

isso só seria aceito e estimulado por um governo democrático e progressista. 

 

 

Figura 13 - Charge sobre a eleição de diretores (Julho/2011). 

 

A UDEMO deixa de considerar que a rede paulista já trabalha com metade dos 

diretores nomeados por designação, em virtude de afastamentos dos titulares para atuar em 

outras funções da pasta. Este fato derruba o principal argumento da entidade contra a eleição 

de diretores, pois os atuais designados encontram-se em total submissão aos seus dirigentes, 

sob a pena de terem suas designações cessadas. Trata-se de professores concursados, com 

diploma em Pedagogia, que são designados pra a função, afastando-se da sala de aula. Não 

são raros os casos em que os diretores designados, ao demonstrarem resistência a algum 

projeto ou ação do governo, são obrigados a deixar o exercício da função e retornar para a 

sala de aula, com um simples despacho do dirigente regional. Mesmo assim, a entidade segue 
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numa defesa incansável do concurso, como se isso fosse, realmente, garantir a melhoria do 

trabalho nas escolas.  

Ao analisar o papel do diretor de escola perante o aparelho estatal e também perante a 

comunidade, percebemos que há um conflito ideológico estabelecido, pois 

 

[...] o diretor de escola pública não pode ser considerado um simples 

burocrata. A ele é imposta – quer ele queira ou não –, pelo topo do aparelho 

de Estado capitalista, a função de agente subalterno da hegemonia burguesa. 

Ressalve-se entretanto que, para desempenhar eficazmente esse papel, o 

diretor deve absorver outros ingredientes ideológicos, que se compatibilizam 

em última instância com a reprodução do capitalismo, sobretudo elementos 

provenientes de ideologias pequeno-burguesas. É o caso, por exemplo, da 

valorização, tipicamente pequeno-burguesa, do trabalho (abstrato), encarado 

como uma atividade pessoalmente meritória e socialmente útil (SAES e 

ALVES, 2004, p. 5). 

 

Figura 14 - Homenagem aos Diretores de Escola (Novembro/2007) 

 

 

Este debate não é levado à base pelo sindicato, o que colabora para que o sentimento 

de preposto do estado seja cada vez mais enaltecido e absorvido. Se o diretor passa a ser eleito 

pela comunidade, passa a ser um representante dela, e não do governo. E é justamente neste 

ponto que está toda questão. Por outro lado, a UDEMO segue defendendo o concurso para 

que, indiretamente, a razão de ser da própria entidade seja mantida. 
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 Desde o anúncio do secretário, em maio de 2012, informando que defendia o 

concurso, O Diretor retirou o Decálogo da capa, ocupando o espaço com destaque para as 

palavras do  Prof. Herman Voorwald.  

 

 

Figura 15 - Em defesa do concurso público para Diretor de Escola (Agosto/2012). 

 

Mas qual secretário, em sã consciência, defenderia a eleição comunitária dos diretores 

e correria o risco de perder o controle sobre o trabalho de implementação das políticas nas 

escolas? Qual governo aceitaria e defenderia a eleição dos diretores pela comunidade? 

Sabemos que apenas os democráticos e progressistas. 

 

4.3.6. Visão política  

 

Em novembro de 2007, O Diretor arrisca-se num posicionamento político, 

demonstrando não estar posicionado nem à esquerda e nem à direita. Embora essa visão seja 

cada vez mais frequente nas entidades representativas dos trabalhadores, entendemos estar aí 

um problema bastante importante já que, a partir de tal ideologia, deixam de valorizar a 

transformação da sociedade classista. 

 

(...) há uma forte tendência a demonizar-se alguns regimes e sistemas, para 

se endeusar outros, ocultando-se os seus deméritos e inventando-lhes 

méritos, mantendo os alunos na mais completa ignorância sobre fatos e 

acontecimentos globais, impedindo-os de terem uma visão clara de mundo e 

de formarem as suas próprias convicções, sobre quais regimes e sistemas são 

os melhores, ou os menos ruins (O Diretor, p. 7, nov. 2007). 

 

  

O último Editorial analisado, de dezembro de 2012, apresenta um texto de 

congratulações pelos sessenta anos da UDEMO. O que poderia ser apenas um emaranhado de 
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palavras comemorativas acaba por trazer à tona o entendimento político que a entidade tem 

sobre alguns pontos, conforme apresentaremos a seguir, a partir de trechos extraídos do 

original: 

 

A Udemo sempre acreditou que "a educação é um seguro para a vida e um 

passaporte para a eternidade", ainda mais no Brasil, onde a escolaridade é o 

principal fator de distinção das classes sociais, mais do que a posse de bens 

de consumo e a renda. Essa crença e essa convicção permearam toda a vida 

da entidade, desde sua fundação (O Diretor, p. 2, dez 2012). 

 

 Com essa afirmação, a entidade transmite a ideia de que a escola é o que define as 

classes sociais, e não o contrário. Se o cerne do entendimento político da entidade traduz-se 

nesta visão, que ela própria chama de crença, afirmamos que então se perdeu por completo 

daquele que deveria ser o principal motor de todo sindicato docente das redes públicas: a 

defesa da escola pública. 

 

A Udemo viveu momentos de grandes conquistas e mobilizações (nos 

governos Montoro e Quércia), períodos de perseguições e retaliações 

(governos Maluf e Serra) e épocas de aparente calmaria (governo Alckmin). 

Em todos esses períodos, a Udemo esteve na luta, não desanimou, fiel à 

crença de que "as coisas podem até chegar àqueles que esperam, mas são 

somente as sobras deixadas por aqueles que lutam! (Ibidem, p. 2). 

 

 Neste ponto, observamos que a entidade classifica o atual período como “calmo”, se 

comparado a governos anteriores. É sabido que foi justamente durante a gestão do PSDB que 

as políticas de cunho neoliberal foram implementadas na rede de ensino. A partir destas 

políticas, mudanças estruturais aconteceram, alterando significativamente o trabalho dos 

diretores, a aprendizagem dos alunos e a configuração da escola de uma forma geral. Mas, 

mesmo assim, o sindicato afirma que o período foi de calmaria. 

 

A História mostra que nada é garantido; tudo é conquistado. As ideias têm 

consequências mas, no limite, o que conta são as ações. A Udemo jamais se 

condenou à escuridão e ao silêncio (Ibidem, p. 2). 

 

Em julho de 2010, O Diretor traz “Os dez desmandamentos”, uma crítica da entidade 

aos que estão no comando e à consciência dos professores e dos eleitores em geral. Trata-se 

de dez tópicos supostamente dirigidos aos políticos que pretendem se eleger em breve, sobre 

coisas que devem fazer para se beneficiarem das fragilidades da categoria docente. Optamos 
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por apresentar os dez itens na íntegra, por se tratar de mais um raro momento em que a 

entidade se posiciona claramente contrária à forma como a educação pública é conduzida, 

ainda que não se refira, em nenhum momento, ao gerencialismo a que foram conduzidos os 

diretores de escola. Além disso, a entidade apresenta como única saída, as eleições para 

governador, o que demonstra certa ingenuidade com relação às questões educacionais.  

 

I - Na campanha eleitoral, elogie bastante os educadores - eles são a garantia 

de formação das futuras gerações- mas, ao se aposentarem, esqueça- os, ou 

melhor, odeie-os. Eles são só despesa. 

II -Na campanha, prometa valorizar os salários dos educadores - eles são 

muitos, por isso, representam muitos votos. Ao se eleger, justifique a não 

valorização salarial dos educadores: eles são muitos; qualquer aumento, por 

menor que seja, representaria um acréscimo muito alto na folha de 

pagamento. 

III - Na campanha, receba as lideranças dos educadores, dialogue, faça a sua 

profissão de fé: democracia e diálogos constantes. Depois de eleito, não 

tenha espaço na agenda para os diálogos constantes. 

IV - Na campanha, reafirme a sua defesa intransigente da democracia, 

regime onde a greve é um direito constitucional. Depois de eleito, persiga os 

grevistas, vingue-se deles, porque "a greve não foi democrática, foi política". 

V - Na campanha, coloque a educação como a prioridade número um. 

Depois de eleito, continue com o mesmo discurso. A prática não conta. 

VI - Candidate-se, novamente, com o mesmo discurso. Os educadores têm 

memória curta. Acredite nisso e não hesite em afirmar, com toda a 

convicção, que, se eleito, vai continuar valorizando a educação. 

VII - Crie projetos de alto apelo promocional e popular, perante a 

comunidade desinformada, sem nenhum conteúdo educativo, como a 

"promoção por merecimento", onde, mesmo que todos fossem aprovados, 

apenas 20% seriam promovidos. Afinal, o objetivo é economizar e não 

valorizar. 

VIII - Mantenha todos estes educadores trabalhando numa mesma escola: os 

que não puderam fazer a prova, por circunstâncias alheias à sua vontade, os 

que a fizeram, foram aprovados mas não 

foram promovidos, e aqueles que foram promovidos. 

IX - Imponha critérios rigorosos para a seleção de professores eventuais. 

Depois, diminua o rigor; depois, elimine o rigor; depois, implore por 

professores; depois, mande "pegar a laço" professores, na rua ou nas suas 

casas. Perfil, capacidade e competência não contam. Coloque, por exemplo, 

aluno de educação física para dar aula de física, química e biologia. Não se 

preocupe: os filhos da elite (ou seja, os seus filhos) não estão nessas escolas! 

X - Conceda reajustes mínimos aos educadores e, mesmo assim, com 

recursos que já eram usados antes, ou seja, sem aumentar, 

significativamente, os gastos com educação. Por exemplo, incorporando um 

benefício que já vinha sendo pago. E faça com que os educadores que 

tiveram esse reajuste recebam um salário inferior ao de antes! 
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 Embora o texto apresente, com certo tom de sarcasmo, reivindicações antigas e 

importantes dos trabalhadores do magistério, entendemos que a função da entidade deveria 

ser, além de denunciar e repudiar, também de informar sua base sobre os pontos abordados, 

evitando que as argumentações fiquem perdidas e esvaziadas. 

 Em setembro de 2010, com a proximidade das eleições, o Editorial apresentou matéria 

comentando a então candidatura do palhaço Tiririca, onde afirmou que muitos outros palhaços 

eram candidatos, mas que estavam disfarçados. Neste sentido, pediu atenção à base. 

 

Esta é uma das vantagens da nossa democracia: há candidatos para todos os 

gostos. Já para quem gosta de Tiriricas, a escolha é mais difícil: há vários 

deles por aí, disfarçados, principalmente, "defendendo" a educação. Cuidado 

com eles, colega! Não faça do seu voto um ingresso para entrar nesse circo. 

Esse espetáculo pode custar caro! 

 

Na edição de maio de 2012, alguns comentários sobre as eleições municipais que 

estavam se aproximando, e uma crítica ao voto obrigatório e à democracia. 

 

Mas, de qualquer forma, votar é preciso, e ainda não se inventou regime 

menos ruim que a democracia, onde as eleições são essenciais. O lema da 

nossa democracia, representativa, deveria ser: não duvidar de tudo mas 

também não acreditar em todos. Votar é preciso, mas eleger o candidato de 

sua escolha não é preciso. Votar é obrigação; eleger é opção (O Diretor, p. 2, 

mai 2012, grifo nosso). 

 

 Ao manifestar-se de maneira crítica à democracia, a entidade sindical demonstra não 

lutar por um modelo de sociedade que valorize o poder ao povo e, neste sentido, traz valores 

implícitos de que a escola pública não deve erradicar práticas comunitárias democráticas, fato 

já constatado pela insistente defesa do concurso público. 
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FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO OU CONFORMAÇÃO DE DIRETORES? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pensar nas possibilidades de formação dos trabalhadores do setor da educação nos 

remeteu a uma série de reflexões acerca do tema, em razão de considerarmos tal formação 

como decisiva para o exercício do magistério crítico e consciente pelos professores. 

Certamente que muitos fatores interferem neste contexto, mas mantivemos o nosso olhar 

atento às práticas escolares como resultantes das escolhas e recusas dos trabalhadores. 

Para ser construída, esta pesquisa partiu das recentes reformas da rede pública de 

ensino paulista e dos problemas apresentados nas políticas em si, bem como nas práticas 

geradas a partir da implementação do Programa São Paulo faz Escola. No primeiro capítulo, 

apresentamos um breve panorama das reformas ocorridas em nível nacional e o surgimento da 

reforma paulista, seus princípios e principais objetivos, com ênfase à nova configuração do 

trabalho do diretor de escola, que foi transformado em gerente da reforma. 

No segundo capítulo, apresentamos o sindicalismo docente em geral como cenário 

para surgimento e funcionamento da UDEMO. Nesta etapa do trabalho, defendemos um 

sindicato que atue junto à base na formação de consciência e pertencimento de classe. 

Se a formação docente se dá na escola, também nela está a possibilidade de 

transformação ou de conformação. A formação da consciência crítica não pode ser fruto de 

uma concepção idealista. Trata-se de uma construção social possível e a própria história da 

categoria dos educadores demonstra sua possibilidade de organização e luta, pois “la escuela 

es um ámbito privilegiado (aunque em modo algum exclusivo) para conquistar lós corazones 

y las mentes” (CASIELLO e PETRUCELLI, 2011, p.59).  

No terceiro capítulo, foram apresentados os percursos para o desenvolvimento do 

estudo, tanto no aspecto teórico como no aspecto metodológico. A concepção marxista de 

formação humana relacionada ao trabalho como o principal viés teórico da pesquisa e a 

apresentação da revisão da literatura sobre sindicalismo docente.  

No quarto e último capítulo, a análise dos exemplares de O Diretor, a partir das 

seguintes categorias de análise: São Paulo faz escola e unificação curricular; gerencialismo e 

nova configuração do trabalho dos gestores; bonificação e meritocracia; campanha salarial, 

relação com outras entidades e com o governo; concurso para diretores de escola e visão 

política geral. 



76 
 

Existe uma grande potencialidade formadora nas organizações coletivas, como são os 

sindicatos e as escolas, a partir de um projeto pedagógico, onde “na luta por uma sociedade de 

iguais, uma sociedade socialista, o educador crítico utiliza-se das armas que dispõe: a 

formação da consciência e a organização de sua categoria, associando as lutas políticas do 

oprimido com as lutas pedagógicas” (GADOTTI, 2009, p.120). 

Em contrapartida, também sabemos que as relações no interior dessas organizações 

coletivas são permeadas por inúmeras contradições: centralização das decisões, controle dos 

instrumentos de comunicação, filtro de informações. “Centralização e controle das formas de 

ação acabam numa institucionalização que consagra a distância entre a base e seus dirigentes, 

que consagra a ruptura do consenso referente a um projeto” (WAUTIER, 2001, p. 38-39). 

Os dados revelam o estilo e a orientação do sindicato na comunicação com sua base. 

Revelam, também, seu posicionamento em relação às políticas educacionais desenvolvidas 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O foco são as questões funcionais de 

interesse da categoria, pouco se discutem as questões propriamente de política educacional no 

seu sentido de projeto social, de instrumento de construção da cidadania, como denuncia a 

quase ausência de referência à profunda transformação do ensino, em curso naquele período, 

promovida pelo governo do Estado por meio do Programa São Paulo faz Escola, referência 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

No primeiro eixo analisado, que é a implementação do São Paulo faz Escola e a 

unificação curricular, constatamos que a entidade não se manifestou contrária à ideologia do 

programa em nenhum momento. As críticas inicialmente tecidas limitavam-se ao 

entendimento de que nada seria possível, pois a categoria ganha pouco é não é valorizada. 

Posteriormente, a entidade manifestou-se favorável à unificação curricular. 

Sobre os aspectos relacionados ao trabalho do diretor de escola, a UDEMO se isentou 

do debate sobre as tendências gerencialistas absorvidas na gestão escolar das escolas 

paulistas, mantendo suas publicações pautadas em questões práticas do cotidiano dos 

diretores.  

Com relação às greves, a entidade transmite em seu jornal que apenas as questões 

salariais têm força para fomentar uma paralisação da categoria. Desta forma, as questões que 

realmente são as mais relevantes, acabam não sendo incluídas nas pautas de reivindicações. 

Importante ressaltar que as críticas que tece ao governo por questões salariais são bastante 

severas. Neste contexto, a entidade reforça uma autoimagem de independência com relação 
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aos outros sindicatos docentes, inclusive com algumas críticas referentes às práticas por eles 

adotadas.  

Quando se manifesta contrária à eleição de diretores de escola, revela posicionamento 

conservador e corporativista, já que esta questão é, atualmente, tida como fator de 

democratização da educação e da escola, tanto na esfera política quanto na acadêmica. 

Especificamente sobre a visão política da entidade, registramos que a UDEMO, por 

muitas vezes, manifesta-se com posicionamento conservador, aproximando-se da visão 

política dos liberais. Certamente que dissemina isso junto aos seus leitores. 

 Para muitos trabalhadores da educação, a situação pode parecer irreversível, pois, 

como vimos, as dificuldades de formação da consciência política surgem desde o ingresso no 

magistério e, atualmente, são agravadas com políticas neoliberais que parecem imobilizar 

cada vez mais os professores, gerando um ciclo aparentemente ininterrupto.  

 Mas a história nos mostra a força das organizações coletivas do magistério em décadas 

anteriores e, então, nelas vislumbramos a possibilidade de ruptura com o modelo educacional 

hegemônico. Para isso, 

[...] os professores que, na sua maioria, tanto negam a luta política devido à 

propaganda ideológica da burguesia por um lado, e por outro por identificar 

a política com os balcões de negócios dos governos e parlamentos corruptos, 

devem tirar uma grande lição de anos e anos de luta sindical pelo Brasil 

afora (SOUZA, 2009, p. 136). 

  

A principal contribuição que uma entidade de classe deve oferecer à sua base é a 

formação política a partir da conscientização, e não a simples conformação sobre os fatos. 

Precisamos considerar que, no caso específico da UDEMO, ao conformar os diretores de 

escola sobre as políticas implementadas, acaba por colaborar com a conformação geral dos 

trabalhadores da educação. Tal fato se dá porque os diretores, em razão da função que 

exercem, multiplicam tal pensamento no cotidiano das escolas, seja em momentos oficiais de 

formação docente em serviço, seja no desenrolar da prática rotineira. 

Acreditamos ser bastante oportuno o momento para que a formação da consciência 

reflexiva dos professores seja estimulada, principalmente pelo fato de estarem imersos em 

condições que beiram o insuportável. Desta forma, entendemos que um caminho possível na 

construção deste processo esteja nas organizações coletivas, que podem e devem atuar na 

formação política de suas bases, a fim de fomentar o surgimento da criticidade, da dúvida e da 

ousadia. 
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A lição é clara: enquanto nós arquitetos rebeldes não conhecermos a 

coragem de nossa mente e estivermos preparados para dar um mergulho 

igualmente especulativo em algum desconhecido, também nós 

continuaremos ser objetos da geografia histórica (como abelhas operárias) 

em vez de sujeitos ativos que levem conscientemente ao limite as 

possibilidades humanas. Aquilo que Marx deu o nome de "movimento real" 

que vai abolir "o estado de coisas atual" está sempre por ser feito e por ser 

apropriado. Esse é o único sentido que pode ter adquirido a coragem de 

nossa mente (HARVEY, 2006, p. 334). 

 

 Entretanto, mesmo confiante nas possibilidades aqui apresentadas, compartilhamos 

das ideias de Dufour (2005, p. 210) quando afirma que o momento não é nem para um 

otimismo idiota, nem para um pessimismo nostálgico.  

As considerações realizadas ao longo da apresentação e discussão, no capítulo quatro, 

do conteúdo das matérias do jornal O Diretor, selecionadas em função dos objetivos da 

pesquisa, revelaram uma ação incipiente do Sindicato dos Especialistas em Educação do 

Magistério Oficial do Estado de São Paulo – UDEMO - na sua função de formação em geral 

da sua base e, especialmente, na formação política, relevante em face da natureza do processo 

educacional e da função social da atividade profissional dos seus associados. Como se pode 

acompanhar, para além das omissões sobre questões substantivas da educação pública, o 

sindicato assumiu sempre posições ambíguas ou tendenciosas que muitas vezes exigiram 

reparos ou mesmo a adoção de posições contrarias, em outros momentos. 

 O sindicato pauta sua representação com foco na reivindicação salarial, revelando, 

assim, uma perspectiva tradicional para a ação sindical, e se distancia das demais complexas 

questões funcionais e laborais que compõem o contexto de trabalho dos diretores das escolas 

públicas estaduais paulistas. São exemplos destas questões: a crescente adoção de práticas 

gestionárias, com fundamento no denominado gerencialismo, oriundo do campo empresarial, 

que transforma o diretor de escola pública em executor de programas e projetos, concebidos 

externamente e impostos às unidades escolares pelos órgãos superiores; a acelerada 

desqualificação das condições de trabalho que em conjunto com os demais problemas de 

inserção da escola na sociedade produz a denominada precarização do trabalho. Questões 

estas que integram contemporaneamente as pautas reivindicatórias dos sindicatos sintonizados 

com as questões e demandas dos trabalhadores submetidos às condições decorrentes o avanço 

do modelo neoliberal. 

 Quando avança em questões que exigem a revelação da sua orientação político-

pedagógica, o sindicato estudado nesta pesquisa se identifica com as posições consideradas 
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conservadoras e retrogradas pelo pensamento pedagógico nacional. Ilustra essa posição 

política a defesa que a UDEMO faz do concurso público como critério de provimento do 

cargo de diretor de escola pública, posicionando-se, assim, contrario ao preceito 

constitucional de gestão democrática do ensino público que, nesse campo, pressupõe a eleição 

pela comunidade escolar. 

 Sintetizando, podemos registrar que algumas das limitações deste estudo decorrem das 

condições impostas para sua realização, especialmente o reduzido tempo para sua conclusão, 

a iniciação no campo da pesquisa científica e as condições concretas impostas a quem tem que 

conciliar vida profissional com estudo e pesquisa. Outro reconhecimento é o de que 

entendemos que a questão do sindicalismo no campo da educação é muito mais ampla e 

envolve temas nem de longe aqui abordados, na medida em que consideramos nosso estudo 

como somente o ponto de partida para novas pesquisas no campo. 
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APÊNCIDE A - Matérias da mídia impressa  
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 Set/07 Falta de servidores ameaça aulas  (Diário de São Paulo). 

Nov/07  Como endireitar um esquerdista (Correio Braziliense). 

Dez/07   

Mar-Abr/08  Professor da Família (Carta na Escola); Asas à educação (Carta na Escola). 

Jul/08 Projeto combate rejeição a menor (Diário de São Paulo). 

Set/08 São Paulo apresenta projeto de bônus (O Estado de São Paulo). 

Nov-Dez/08 
Maioria dos docentes apoia avaliação (O Estado de São Paulo); Perfil de 

diretor melhora em até 18% a nota da escola em avaliação (O Estado de São 
Paulo). 

Abr/09 
STF vai igualar gratificações de ativos e inativos da União (Diário de São 

Paulo) 

Jul/09 
Criamos um modelo de curso nos moldes da residência médica (O Estado de 
São Paulo); Estudando com o inimigo (Diário de São Paulo). 

Set-Out/09   

Nov-Dez/09 
O calote confirmado (O Estado de São Paulo); Nova cartilha de disciplina nas 

escolas divide educadores (Diário de São Paulo). 

Fev/10 Fauna ecológica (O Estado de São Paulo); Deslumbramento (O Estado de São 

Paulo). 

Mai/10 
São Paulo cai quatro posições em ranking salarial de docentes (Folha de São 

Paulo). 

Jul/10 
Cajuru, no interior, é a número 1 do País (O Estado de São Paulo); 'Não existe 

escola sem bullying (O Estado de São Paulo). 

Set/10 Educação, um terrível círculo vicioso (O Estado de São Paulo); E o salário do 

magistério, ó... (Folha de São Paulo). 

Nov-Dez/10 O rodeio dos imbecis (Revista Época).  

Mar-Abr/11   

Jun-Jul/11 Aula de qualidade é aula planejada (Folha de Londrina). 

Set/11 
Escola tem a cara do diretor (Revista Veja); Violência contra docentes deixa 

marcas (O Estado de S. Paulo). 

Dez/11  Teoria e prática despertam o interesse das turmas (Presença Pedagógica); Aos 

pequenos, com carinho (Revista Veja). 

Mar/12 
Pacto pela educação (Folha de S. Paulo); Pagar para não trabalhar? (Revista 

Veja); Mais grave do que palmada (Revista veja). 

Mai-Jun/12 Os jovens e seus uniformes (Folha de S. Paulo); As escolas da Finlândia 

(Gazeta do Povo). 

Ago/12 

Entre dois mundos: professora dá aula em escola pública e privada (IG 

Educação); O diretor é responsável pela aprendizagem: programa de Nova 

York (O Estado de São Paulo). 

Dez/12 A grande reforma educacional (Revista Veja). 
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APÊNDICE B –  Assuntos em Orientações  

 

 
Set/07 1) Relembrando a LDB - 20 - financiamento da educação; 2) Juiz promete 

visitar escolas e restabelecer a ordem. 

Nov/07 2) Relembrando a LDB - 21 - financiamento da educação; 2) APMs, 

Contratação de funcionários e Justiça do Trabalho. 

Dez/07 1) Relembrando a LDB - 22; disposições transitórias: indígenas, consciência 

negra, educação à distância, educação militar, cursos experimentais, etc. 

Mar-Abr/08 1) Relembrando a LDB - 23 - a Década da Educação; 2) Excesso de 

Requerimentos? 3) Estágio e Pesquisa Acadêmica na Escola Básica 

Jul/08 1) Aposentadoria Especial ainda tramita no STF 

Set/08   

Nov-Dez/08 O Direito de Manifestação 

Abr/09   

Jul/09   

Set-Out/09   

Nov-Dez/09 Promoção por mérito: projeto Matusalém. 

Fev/10   

Mai/10   

Jul/10   

Set/10   

Nov-Dez/10 Foz advogados; Orientações jurídicas. 

Mar-Abr/11 Foz advogados; Orientações jurídicas. 

Jun-Jul/11   

Set/11   

Dez/11   

Mar/12   

Mai-Jun/12   

Ago/12   

Dez/12   
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APÊNDICE C -  Dúvidas dos diretores/ Dia a dia na prática 

 

 Set/07 Evolução funcional 

Nov/07 Abandono de cargo/função. Licença saúde. Cessão de dependências. Módulo de 

readaptados. 

Dez/07 Atribuição de aulas 

Mar-Abr/08 1) Professor coordenador; 2) Aulas de recuperação. 

Jul/08 Estágio probatório e substituição do QM 

Set/08 Substituição Suporte Pedagógico 

Nov-Dez/08 Atribuição de aulas 

Abr/09 Atribuição de aulas e HTPC's. 

Jul/09 Fumo, calendário e reposição; merenda. 

Set-Out/09 HORÁRIO DE TRABALHO 

Nov-Dez/09 Contratação de docentes 

Fev/10 Atribuição de aulas 

Mai/10 Recuperação 

Jul/10 Professor Coordenador 

Set/10 Sobre aulas, dias letivos e reposição. 

Nov-Dez/10 Licenças e readaptação 

Mar-Abr/11 Atribuição de aulas 

Jun-Jul/11 Substituição na classe do Suporte Pedagógico 

Set/11 Calendário e Atribuição de aulas 

Dez/11 Atribuição de aulas 

Mar/12 Atribuição de aulas 

Mai-Jun/12 Designação de Professores Coordenadores; Perícias médicas. 

Ago/12 Substituição na classe do Suporte Pedagógico 

Dez/12 Escolas de Ensino Médio de Período Integral; Professor mediador PMEC. 
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APÊNDICE D - Assuntos em Subsídios à HTPC 

SUBSÍDIOS À HTPC 

Set/07 Bullying: a explosão da violência juvenil na sociedade de livre mercado 

Nov/07 O vale da felicidade. Com base em uma educação rígida e de qualidade, surgiu 

um Brasil de Primeiro Mundo à uma hora de Porto Alegre. 

Dez/07 Repensando a qualidade na educação. Antonio Carlos Will Ludwig 

Mar-Abr/08 

1) Professor da família - visita de educadores à casa dos alunos ajuda 2) Asas à 

educação 

Escola criada e mantida pela Embraer adota práticas de gestão 
empresarial para mudar a vida de alunos de baixa renda 

a diminuir o número de repetência e a evasão na rede municipal 

Jul/08 1) Repensando a qualidade na educação (continuação da matéria de dez/07) 2) 

Educação pela paz: o caso de Minas Gerais 

Set/08 1) Em busca de um IDESP positivo: melhorando o rendimento dos alunos em 

todas as escolas estaduais. 2) Eleições Municipais: eleger sem participar 

Nov-Dez/08 
Qualidade em Educação exige metas ambiciosas Para o físico alemão, 

responsável pelo Pisa, é preciso estabelecer padrões elevados de aprendizagem, 

sem deixar nenhum aluno para trás.  

Abr/09 Em busca de um IDESP positivo: melhorando o rendimento dos alunos em todas 

as escolas estaduais. 

Jul/09 Especial ortografia: versinhos ortográficos 

Set-Out/09 Discussão do PLC 29/09, a partir da análise e avaliação feitas pela Udemo. 
Simulação do tempo necessário para a aquisição do benefício  

Nov-Dez/09 O conflito nasce quando o professor não ensina 

Fev/10 Seminário de História do Brasil para classes do Ensino Médio (livro do 

presidente) 

Mai/10 Redação vencedora da UFPE 

Jul/10 Subsídios à HTPC para aulas de português 

Set/10 Subsídios à HTPC para aulas de História do Brasil do Ensino Médio (livro do 
presidente) 

Nov-Dez/10 Ética às nossas crianças 

Mar-Abr/11 Integração Escola-Comunidade: Sobre a importância da avaliação da escola pelos 

pais. 

Jun-Jul/11 Para se libertar, a escola precisa de liberdade.  

Set/11 Tentativa de diálogo - indisciplina 

Dez/11 Teoria e prática que despertam o interesse da turma 

Mar/12 Tecnologia digital: a aprendizagem e o lúdico 

Mai-Jun/12 Novatos em cena: recepção dos novos professores 

Ago/12 Hora de Mudar- letramento eco-ambiental (Revista Presença Pedagógica) 

Dez/12 Escola em Cotia aposta na autonomia (O Estado de São Paulo) 

 

 

 



89 
 

APÊNDICE E -  Assuntos abordados na seção GRRRR!!!!! 

 

 
Set/07 Sobre a premiação dos profissionais da educação pública estadual pela produção 

pedagógica de cada escola. 

Nov/07 1) Ainda a questão do reajuste do magistério. 2) O imbróglio criado pelo SPPREV, na 

contratação e atribuição de aulas aos professores ACTs. 

Dez/07 1) Sobre o Estágio Probatório 2) O Brasil está mal das pernas no quesito educação 3) 

Módulo escolar 

Mar-Abr/08 Sobre a recuperação de 45 dias e novas diretrizes pedagógicas para as escolas estaduais 

Jul/08 1) Sobre o reajuste do magistério 2) O piso salarial nacional do magistério 

Set/08 1) Sobre os 33% de atividades extraclasse, determinados na criação do Piso Salarial 

Nacional 2) Bônus Resultado para o magistério. 

Nov-Dez/08 1) ADI nº 3.772/2006: a aposentadoria especial para os especialistas 2) Seleção de 

professores temporários 

Abr/09 1) Sobre o reajuste para o magistério: o estudo do DIEESE. 2) A terceirização da 

informática nas escolas 3) Material pedagógico fornecido às escolas 

Jul/09 Campanha salarial; Precatórios. 

Set-Out/09 Salário: O Massacre do Serra Elétrico. Chamada para manifestação na Praça em 15/out 

Nov-Dez/09 1) A doce ilusão de Serra, de chegar à presidência 2) Sobre a incompetência da SEE. 

Fev/10 Lei Complementar 1097/09: de quem é a culpa? 

Mai/10 As entidades do magistério e as mídias, durante a greve. 

Jul/10 Isso só acontece no Brasil Far-West: impedimento da aposentadoria especial de diretores e 

supervisores. 

Set/10 A fragorosa derrota de Serra 

Nov-Dez/10 A previsível derrota de Serra e o futuro governo Alckmin 

Mar-Abr/11 A reestruturação da carreira do magistério no que concerne aos salários 

Jun-Jul/11 Plano de Reclassificação de Vencimentos e Salários ao longo de 4 anos; PNE: mais um 

comprido, para não ser cumprido. 

Set/11 Os desmandos da SPPREV. 

Dez/11 Os gastos com educação no orçamento 2011/2012 

Mar/12 Sobre o reajuste salarial em 4 anos e a defasagem de 2012 

Mai-Jun/12 Cuidado com certas reivindicações! 

Ago/12 Sobre o nepotismo em muitas cidades onde ocorreu a municipalização do ensino 

Dez/12 Um breve lembrete ao governador Geraldo Alckmin 

 


