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RESUMO 

 

 

 

 

LIMA, Reinaldo Inácio de. O Diretor Escolar e a idéia de democracia: um olhar a 

partir da formação. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo � UMESP, 2006. 

O presente trabalho apresenta uma reflexão e uma discussão em torno dos modelos 

de democracia, presentes nos gestores e em suas práticas pedagógicas. Essa 

leitura é feita a partir de processos de formação que incluem toda a trajetória das 

pessoas envolvidas na busca das formas de apropriação dos ideais de democracia 

presentes em cada um e em suas etapas de formação para a vida e para a 

profissão. O suporte teórico pauta-se no �ouvir contar�, ou seja, nos relatos orais das 

histórias de vida de cada um dos envolvidos. Infância, adolescência, juventude e 

maturidade permeiam-se na busca de respostas para os referenciais que cada um 

dos agentes possui. Dialoguei com as memórias dos entrevistados na busca da 

descoberta da idéia que cada um dos entrevistados carrega a respeito da gestão 

democrática. Olhei para as subjetividades e descobri um universo muito mais 

complexo do que aquele abordado pelas bibliografias a respeito do assunto. 

Descobri que as pessoas constroem suas concepções ao longo da vida e se 

relacionam com estas através das situações mais formais, tais como a profissão. O 

trabalho está estruturado em três capítulos, seguidos de anexos. 

Unitermos: Formação � Democracia � Gestão � Educação 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This assignment presents a reflection and a discussion about democracy models 

present in the managers and in their educational practices. This reading is done from 

the formation process that include all the trajectory of involved people to search the 

ways of appropriation of democracy ideals present in each one and in their formation 

stages to life and profession. The theoretical support basis on �to hear/to tell�, that 

means, in the oral narrative of stories life from each one envolved. Childhood, youth 

and maturity permeate the search of answers to the agents� references that each one 

have. I talked to the interviewed memories to discover the idea that each one have 

about democratic management. I looked to their own personal thoughts and I 

discovered a complex universe more different than I found in bibliographies about 

this subject. I discovered that people build their conceptions during their lifes and link 

with them through formal situations, as the profession. This assignment is structured 

in three chapters and annexes. 

Uniterms: Formation � Democracy � Management � Education  
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O contexto sócio-político em que ocorreu o início de minha formação escolar 

em São Paulo está relacionado à década de 1970, pleno período da ditadura militar, 

momento em que existia um incentivo dos Órgãos Governamentais para o êxodo 

rural na direção das grandes cidades em desenvolvimento. A cidade de São Paulo 

era um pólo irradiador da ideologia desenvolvimentista e alimentava, por meio do 

rádio, a vinda de pessoas para servir de mão-de-obra nos centros urbanos.  

Naquele momento, a vinda para a cidade estava ligada ao sonho de uma vida 

melhor que se traduziria em emprego, moradia e alimentação. Meus pais decidem, 

então, sair da cidade Quixeramobim, localizada no sertão do Ceará, e vir para São 

Paulo, onde, inicialmente, estabelecemo-nos na Zona Sul, no bairro Jardim Santo 

Eduardo.  

No ano de 1975 iniciei meus estudos em uma escola pública da periferia de 

Embu das Artes, cujo nome era Antonia Augusta Delphina de Moraes, onde cursei 

da 1ª até a 8ª série, o que corresponderia hoje ao Ensino Fundamental. As 

professoras das séries iniciais utilizavam a cartilha Caminho Suave e alfabetizavam 

pelo chamado método silábico, método este que só aprendi no momento em que 

cursei a graduação. Repetíamos várias vezes as lições da cartilha em coro, e a 

professora, orgulhosa, regia a classe, apontando para as figuras na lousa, algumas 

daquelas lições ficaram guardadas até hoje em minha memória, como, por exemplo: 

a arara é azul, a bala está na lata etc.  

Muitas vezes, quando errava alguma palavra nos �ditados�, as professoras 

obrigavam-nos a repetí-la várias vezes no caderno, pois as mesmas acreditavam 

que essa era a melhor forma de se aprender. O eslogam das professoras primárias 

era de que nós precisávamos estudar para tornarmos-nos �alguém�.  

A avaliação era expressa em provas mensais e bimestrais e os critérios eram 

extremamente quantitativos. As ameaças de reprovação eram as falas fortes para 

manutenção da ordem e da disciplina em classe. Lembro-me de que, todas as 

quartas-feiras, hasteávamos a Bandeira Brasileira e cantávamos o Hino Nacional. O



2 

 

golpe militar de 1964 era tratado como revolução �pacífica�, digno de ser 

homenageado nos louvores proclamados na Semana da Pátria. As aulas de 

educação moral e cívica tentavam passar valores de uma suposta pátria mãe, onde 

todas as pessoas viviam em harmonia.  

Na entrada da escola, deveríamos fazer fila e, na sala de aula, sentávamos 

também em filas. O silêncio em aula era absoluto, pois ele indicava um 

comportamento necessário às aprendizagens e confirmava a autoridade dos 

professores. A capacidade de manter a sala com rigor e disciplina, muitas vezes, 

expressava aquilo que conhecemos hoje como sendo um bom professor. Os 

castigos para aqueles que não aprendiam a lição proposta variavam desde cópias 

exaustivas até ficar de pé atrás da porta olhando para a parede, pois as professoras 

entendiam que se não aprendeu foi porque não se esforçou. Em alguns momentos 

eram aplicados castigos físicos como puxões de cabelo e de orelha.  

No início da década de 1980, terminei o Ensino Fundamental I e iniciei o 

Fundamental II (5ª a 8ª séries). Os professores dessa fase não se diferenciavam 

muito dos anteriores, pois adotavam os mesmos métodos, inclusive nas avaliações 

que focavam simplesmente a capacidade decorativa expressa em provas mensais e 

bimestrais. As referências ao país e ao seu contexto sócio-político praticamente 

eram inexistentes dentro da sala de aula.  

Comecei a fazer parte do grupo de jovens da Igreja católica do meu bairro e 

assim me despertei para as questões políticas. Em 1984, fui para um seminário 

católico localizado no interior de São Paulo, onde estudei o ensino médio e os dois 

primeiros anos da graduação em Filosofia, curso que conclui fora da Ordem 

religiosa. Nesse momento, o país assistia ao fim da Ditadura Militar e se preparava 

para a transição democrática. A democracia dava sinais de ressurgimento no cenário 

político e as ruas tornaram-se locais de manifestações favoráveis a tal 

acontecimento.  

O Ensino Médio era rigidamente estruturado a partir de padrões tecnicistas, 

dando ênfase às ciências exatas, o que contrastava com o discurso religioso 

humanista pregado no interior do seminário. Os professores enfatizavam a 

preparação para o trabalho. Éramos praticamente massacrados com listas imensas 

de exercícios e fórmulas a serem decoradas, uma vez que nos eram cobradas nas 

provas.   
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No seminário fiz parte das comunidades eclesiais de base que, na década de 

1980, representavam o lado político e crítico da prática religiosa na periferia, pois 

elas eram um espaço de discussões sobre as lutas populares em São Paulo. A fala 

do momento era a chamada teologia da libertação e a militância em partidos de 

esquerda que, de certa forma, identificavam as tendências políticas de cada um. Foi 

nessa época que tive contato com a visão marxista de mundo. Entendia a luta de 

classes de forma poética e me sentia um agente de transformação.  

As paróquias sediavam grupos de alfabetização do chamado �método� Paulo 

Freire e todos falavam de tal prática como sendo a grande novidade da educação. O 

foco das preocupações era centrado na conciliação entre fé, vida e política. A igreja 

dividia-se em progressista e conservadora, e eu fazia parte da primeira, apesar de 

ainda não entender profundamente o que isso representava.  

Além de ter revisto uma série de conceitos após a minha saída do seminário, 

não posso negar que grande parte da minha formação humana ocorreu dentro 

desse ambiente religioso cercado por contradições, pois nem sempre o discurso 

representava a prática, ou seja, mesmo pregando-se em favor do oprimido, os 

padres e seminaristas tinham uma vida de regalias.  

No ano de 1989, iniciei o curso de Filosofia, na Universidade dos Franciscanos 

em São Paulo, pois esta era uma das exigências para o prosseguimento de estudos 

na carreira religiosa. O curso era voltado para a formação seminarística e nos 

preparava, segundo o discurso, para os estudos teológicos. A parte referente à 

didática era extremamente fraca e não nos preparava, de forma alguma, para a 

prática em sala de aula. 

No início da década de 1990, saí do seminário e fui morar em uma favela no 

Jardim Leônidas na Zona Sul de São Paulo, pois eu estava profundamente 

influenciado pela leitura da teologia da libertação de que, quanto mais próximo dos 

pobres eu estivesse, mais eu conseguiria desenvolver o sonho de justiça social e 

transformação. Participei com essa comunidade de sua história e pude conviver de 

perto com as dificuldades reais vivenciadas pelas pessoas que ali habitavam. Foi, 

então, quando passei por uma profunda crise pessoal, pois as teorias que eu trazia 

em minha bagagem não resolviam os desafios da realidade dos moradores da 

favela.  

Comecei a procurar emprego e consegui aulas em uma escola pública como 
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professor de História e Filosofia, mas minha prática docente era bastante 

inconsistente, pois se baseava no livro didático e contradizia muito do que eu 

pregava na militância. Arroyo (2004) afirma, em Ofício de Mestre, que:  

 

 

Problematizarmos a nós mesmos pode ser um bom começo, 

sobretudo se nos leva a desertar das imagens de professor que tanto 
amamos e odiamos. Que nos enclausuram, mais do que nos libertam. 
Porque somos professores. Somos professoras. Somos, não apenas 

exercemos a função docente. Poucos trabalhos e posições sociais 

podem usar o verbo ser de maneira tão apropriada. Poucos trabalhos 

se identificam tanto com a totalidade da vida pessoal. Os tempos de 
escola invadem todos os outros tempos. Levamos para casa as 
provas e os cadernos, o material didático e a preparação das aulas. 

Carregamos angústias e sonhos da escola para a casa e de casa para 

a escola. Não damos conta de separar estes tempos porque ser 

professoras e professores faz parte de nossa vida pessoal. É o outro 
em nós (p.8). 

 

 

Esse �outro� começou a incomodar-me e, de certa forma, empurrou-me para a 

busca de respostas das práticas intra-escolares que sobreviviam em minhas formas 

de enxergar a educação. Percebia a distância entre o discurso e a realidade, pois 

identificavam em mim práticas que eu mesmo reprovava nos meus professores. A 

forma quantitativa de avaliar, praticamente igual a dos meus professores, e a 

reprovação, tão mal resolvida em minha memória, por haver sido vítima dela na 

sexta série, eram uma bandeira defendida por mim.  

Hoje, pensando sobre isso, acabo concluindo que, quando não sabemos fazer, 

muitas vezes repetimos o que temos registrado em nossa formação, independente 

de isso ser bom ou ruim. Na escola, as respostas às dificuldades reais não 

encontravam respaldo no discurso religioso progressista. A sala de aula representou 

a desconstrução de um modelo religioso que eu carregava e me introduziu no campo 

complexo das questões sociais reais. A escola pública foi o meu espaço de repensar 

os conceitos a respeito do meu papel enquanto pessoa, pois, a partir desse prisma, 

comecei a rever a minha visão de mundo até então centrada na perspectiva 

religiosa.  

Iniciei na Rede Pública Estadual de Ensino, como professor PEB II, no ano de 

1991; em seguida fui Professor-Coordenador, Vice-Diretor e, atualmente, sou 

Supervisor de Ensino. Neste último cargo, tenho-me deparado com grandes 
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dificuldades enfrentadas pelos diretores em relação aos desafios de uma gestão 

democrática na escola pública, principalmente no referente à participação da 

comunidade nos processos decisórios, envolvendo o pedagógico e a sua 

operacionalização. Tenho constatado que algumas escolas, as quais eu 

supervisiono, têm o discurso a respeito da gestão democrática já avançado, mas, em 

compensação, a prática ainda paira nas incertezas dos Diretores em colocar em 

xeque um modelo centralizador e autoritário de administração, em que as decisões 

dependem única e exclusivamente dele. Segundo Paro (2001): 

 

 

Há pessoas trabalhando na escola em postos de decisão, que se 

dizem democratas apenas porque são liberais com alunos, 

professores e funcionários ou pais, porque lhe dão abertura ou 

permitem que tomem parte desta ou daquela decisão. Mas o que este 

discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a 

participação depende de alguém que dá abertura ou que permite sua 

manifestação, então a prática em que tem lugar esta participação não 

pode ser considerada democrática, pois democracia não se concede, 
se realiza: não pode existir ditador democrático (p.19).  

 

 

O desafio da gestão democrática verdadeira coloca em xeque o modelo de 

formação sob os quais se constituiu a pessoa do Educador-Diretor e a referência 

democrática do qual esse diretor se apropriou.  

Durante minha caminhada profissional na Rede Pública Estadual de São Paulo, 

deparei-me com algumas dificuldades que, ao longo do meu percurso, acabaram 

tornando-se inquietações. A década de noventa trouxe consigo uma necessidade de 

revisão das práticas educacionais em todos os campos, fazendo com que os 

governos se preocupassem em encontrar uma forma de instrumentalizar os 

profissionais da educação para o enfrentamento das mudanças que despontavam 

no contexto de redemocratização do Brasil e de suas instituições, focando com certa 

importância as instâncias de exercício do poder e da autoridade, de forma a 

identificar os traços do autoritarismo repressivo, até então alimentados pela Ditadura 

militar, e tão bem acomodados nas práticas da escola e da sua administração.  

Os modelos centralizadores de administração foram dando espaço, pelo menos 

no discurso, a novas formas de conceber a gestão da escola pública. Os Conselhos 

de Escola foram convocados a assumirem uma participação efetiva no interior das 



6 

 

mesmas, dando dessa forma um indicativo claro de que os tempos eram de 

mudanças. Observando todo esse movimento no interior das instituições escolares, 

algumas questões foram incomodando-me, sobretudo no tocante à fala dos diretores 

e suas práticas ditas democráticas. Falar de gestão democrática nem sempre se 

traduz em uma prática real de tal exercício, pois segundo Azanha (2001): 

 

 

(...) algumas palavras como autonomia, gestão democrática, 

participação e outras correlatas tornaram-se sagradas e como tais, 
portadoras, nos seus usos, das crenças, valores e modismos 

intelectuais que condicionam as discussões e a proposição de 

soluções dos problemas educacionais atuais (p.33).  
 

 

Pesquisar a formação dos diretores hoje frente ao desafio do exercício da 

gestão democrática da escola pública é, na verdade, uma tentativa de entender os 

processos formativos dos diretores enquanto colaboradores ou não de uma 

formação democrática real. 

Eu me perguntava por que o discurso a respeito da gestão democrática 

avançava tanto, enquanto as práticas no interior das escolas continuavam a serem 

as mesmas de períodos anteriores. Outra pergunta que me incomodava era a 

respeito da formação desses administradores para uma democracia. O que mudou 

nas práticas dos diretores, hoje tratados como Gestores?  

A Rede Pública estadual muitas vezes tenta alterar práticas por meio da 

simples mudança de nomes, e a impressão que eu tenho é a de �troca de roupas� e 

de �rótulos�, como se a apropriação de um ideal democrático se desse do dia para a 

noite. A função do Diretor escolar, sempre marcada por uma centralização de poder 

e por um modelo de administração marcadamente capitalista, vem na década de 

noventa dando espaço para o chamado gestor democrático e tenta encontrar sua 

representação em um modelo de escola aberta aos anseios da comunidade, 

permitindo, assim, diversas tentativas de representatividade da comunidade dentro 

da escola.  

Todo este percurso me levou ao mestrado como forma de tentar aprofundar a 

minha reflexão na busca de respostas para minhas inquietações e representando 

para mim uma �viagem inversa�, no sentido de uma incursão rumo ao encontro da 
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pessoa do Educador-Diretor e seus processos de formação enquanto facilitadores 

da aquisição de um perfil democrático. O método por mim escolhido para tentar dar 

conta da minha pesquisa foi o de relato oral, pois segundo Alberti (2005): 

 

 

O trabalho com história oral exige do pesquisador um elevado respeito 

pelo outro, por suas opiniões, atitudes e posições, por sua visão de 

mundo enfim. É esta visão de mundo que norteia seu depoimento e 

que imprime significado aos fatos e acontecimentos narrados, Ela é 

individual, particular àquele depoente, mas constitui também elemento 

indispensável para a compreensão da história de seu grupo social, 
sua geração, seu país e da humanidade como um todo, se 

considerarmos que há universais nas diferenças (p.24).  
 

 

É nessa perspectiva do respeito ao outro que eu me propus a escutar de forma 

criteriosa o relato dos diretores, seus medos e incertezas, para tentar entender como 

o ser humano que está por trás desse educador-diretor se constituiu a partir de seus 

processos formativos e como ele se apropriou, ou não, da perspectiva de uma 

escola realmente democrática. O meu foco vai estar centrado nos processos de 

formação desses agentes educacionais e os reflexos dessa formação em suas 

práticas cotidianas.  

A forma de assimilação dos discursos a respeito da tão falada gestão 

democrática é um dos calcanhares de Aquiles da escola pública. O meu olhar em 

relação ao Diretor vai tentar enxergar o educador esquecido, o burocrata que tenta 

dar conta de tudo o que a secretaria da educação impõe, assim como a sua forma 

de apropriação por meio dos percursos profissionais.  

A sociedade globalizada e capitalista busca localizar culpados da ineficiência 

do papel do Estado dentro da escola pública, e isso se reflete nas falas das 

autoridades públicas quando fazem afirmações tais como: �A escola é a cara do 

diretor� ou �o que faz a escola andar é um diretor eficiente�. Colocam o diretor como 

o grande culpado pelos fracassos e sucessos do sistema escolar e, 

conseqüentemente, o perfil democrático ensejado pelos órgãos governamentais é 

colocado como sendo a medida para todas as coisas. Quem consegue responder, 

mesmo que de forma disfarçada a um discurso de escola democrática, é visto como 

sendo um gestor de sucesso. 

O referencial teórico desta dissertação está apoiado em autores como Nóvoa 
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(1992), Nóvoa e Finger (1988), Dominice (1988), Pineau (1988), Ferrarotti (1988), 

Josso (1999) e outros. Tais autores focam suas análises na necessidade de uma 

prática auto-reflexiva, um pensar-se na ação. Apesar das diferentes abordagens do 

assunto defendidas por esses teóricos, a subjetividade torna-se ponto de 

convergência para os mesmos.  

No primeiro capítulo deste trabalho, trato do método elencado para dar suporte 

metodológico à busca de respostas aos meus questionamentos. Apresento o 

método biográfico e justifico a sua utilização e importância dentro do contexto 

educacional. O segundo discute o princípio democrático presente na educação 

brasileira, levando em consideração uma análise da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/96) e da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Tento cruzar a perspectiva democrática presente no corpo da legislação com a 

formação da pessoa, tentando visualizar suas formas de apropriação e a importância 

dos valores democráticos em suas práticas profissionais. No terceiro capítulo, farei a 

análise das entrevistas, levando em consideração os dados a respeito do assunto 

que abordo. 
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CAPÍTULO I 

POR QUE HISTÓRIAS DE VIDA... 

 

 

 

 

Os relatos de vida de um indivíduo podem representar uma possibilidade de 

leitura de um grupo e suas práticas, assim como de uma sociedade e suas 

tendências, pois o indivíduo se apropria e ressignifica suas experiências e vivências. 

Segundo Duran e Santos Neto (2005): 

 

 

No contexto da historia oral de vida há um processo em que o 

narrador é o sujeito e o personagem da história e o narrar é o registro. 

A passagem do oral para o escrito faz parte da história que está sendo 

construída pelo narrador e pelo historiador ouvinte, implicando 

significação e ressignificação deste em relação ao narrado, 
pressupondo uma interação entre o sujeito que narra e o ouvinte 
(p.129).  

 

 

A absorção daquilo que o grupo imprime no individual é perpassada pela intra-

subjetividade, que, ao ser compartilhada em forma de uma narrativa individual, 

ganha sentido analítico próprio. A constituição da identidade profissional se constrói 

na interação da relação do eu com o grupo e vice-versa. É o sentido de intersecção 

que indica a identidade como sendo um processo aberto, pronto a influenciar e 

sofrer influências indicando, assim, as marcas memoriais do nosso existir e do nosso 

estar no mundo. Podemos observar essas marcas a partir de nossas vivências de 

formação, conforme relata a entrevistada �C�: 

 

 

(...) Na faculdade uma coisa que marca... que foi muito marcante foi o 
trabalho em grupo porque nós não tínhamos até então no magistério 

é... em... trabalho... muita oportunidade de fazer o trabalho em grupo. 

Então, o trabalho individual não te dava abertura para você discutir 

determinados temas... na faculdade a gente tinha muitos trabalhos, 
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era basicamente em cima mais de trabalhos do que de avaliações, 
então trabalhando isso você tinha que expor oralmente, aí eu perdi a... 
timidez de expor porque era obrigada a fazer trabalho, de estar 
expondo para uma classe com muita gente e... a gente tinha de pedir 
as tarefas e discutir sobre os temas, e a partir do momento que você 

estudava tinha que expor isso para o grupo que você trabalhou daí... 

montar o trabalho do grupo. Então dava oportunidade de estar 
discutindo os temas, de estar ouvindo o colega, dava abertura para 
um trabalho diferenciado que até então não tinha tido. (transcrição 

literal da fala) 
 

 

Somos o micro e o macro em síntese permanente, porém permeado pelo 

subjetivo, redesenhado à luz daquilo que marca nosso ser pessoa. O eu e o outro se 

inter-relacionam a partir de um movimento ora de negação, ora de aceitação 

constituídos dialeticamente.  

Atrevo-me a utilizar a expressão memória viva, por conta e risco para afirmá-la 

como processo atuante que se concretiza nas histórias de vida. Um olhar epistêmico 

indica uma janela pela qual olhamos a realidade, sem querer afirmar que este seja o 

único caminho. Às vezes, pegamo-nos olhando pela janela dos fundos e 

enxergamos o diferente, o particular, o despojamento daquele que guarda nas 

memórias sua existência. O indivíduo se apropria, relê, reinterpreta e busca na 

memória uma das mais seguras formas de arquivar sua existência. 

O passado é convocado a ser presença atuante em nossas práticas e leituras 

do mundo e da vida. O ser humano recria suas práticas e aperfeiçoa sua forma de 

atuação em mediação com a sociedade em que se relaciona.  O mesmo se constitui 

gente dentro de um processo de interação com o mundo que o cerca. Podemos 

constatar isso na fala da entrevistada �A� quando a mesma relata sobre o início de 

sua carreira como gestora: 

 

 

(...) Quando eu vim para cá, tinha trinta e dois anos, trinta e três, por 

aí. Eu era muito inexperiente ainda para pegar uma escola grande 
como peguei, não é? E peguei uma Diretora que estava aqui, muito 
centralizadora. Então que eu tinha as idéias completamente 
diferentes, não é, eu sempre fui de descentralizar e... claro que eu 

arrumei conflitos de cara, não é, ...pelas próprias atitudes. Então eu 

lembro que uma das primeiras coisas que eu tirei foi aquela fila. Me 
irritava profundamente isso aí, que aquelas filas, aquela gritaria: �fica 

quieto�; �cala a boca�, �você é surdo�; �você é burro�, �você é não sei o 
quê�... Eu achava aquilo o fim do mundo. Imagina então você chegar 

numa escola muito centralizadora, você já tirar isso, o tumulto que foi 
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formando, não é. Mas não é porque eu queria bagunça, não, ah... que 
era para ser desorganizado, que eu não acredito. Eu acho que você 

pode educar, que eles podem entrar tranqüilamente na sala de aula, 

sem fila, sem necessariamente ficar ali agravando, não é. E, mas isso 

foi trabalhado ao longo do tempo. Daí tudo o que eu chamava eu 

gostava de contar para todo mundo e foi um choque para essa escola 
imensa, porque assim (risos) eu cheguei, a primeira coisa foi passar 
as verbas, lá... o que a gente ia receber. Peguei e falei: �ei, gente, nós 

vamos receber tal verba, nós vamos tratar o que nós vamos fazer com 
a verba. Eu vi, assim, que as pessoas faziam assim mesmo... e eu 
falava: �algum problema?�... �o que está acontecendo?� Ahnnn... daí 

eles me falavam: �não, é que nós não estamos acostumados, nós... 

nem sabia... diz que nunca vinha verba, que não tinha, que não sei o 

que�... e daí isso foi trabalhado. Cada festinha, era divulgado. 

Qualquer decisão, assim, dentro do que a gente podia tomar, todo 

mundo era consultado, não só o Conselho de Escola. Nunca trabalhei 

só com o Conselho. Eu sempre trabalho com todos os períodos, pego 

opinião de todo mundo, depois é levado para o Conselho. Isso aí é um 

processo, mas é levado um parecer de... de todos, não é?   
 

 

Essa escolha pelas histórias de vida me fez trilhar o difícil percurso da 

compreensão dos métodos científicos para elucidação das hipóteses levantadas ao 

longo da constituição do meu projeto de pesquisa. Nesse percurso de 

aprofundamento do método biográfico deparei-me com muitas resistências ao estilo 

de pesquisa que eu gostaria de desenvolver. Ouvi afirmações que me fizeram 

repensar várias vezes sobre o meu caminho metodológico tais como: �Histórias de 

vida não dão credibilidade para a pesquisa� ou �não existem produções importantes 

na área, o que existe são apenas algumas histórias de vida e relatos orais�. 

Afirmações como essas me fizeram ir à busca de aprofundamento a respeito desse 

método e pude, a partir daí, perceber que o que estava em jogo, na verdade, era, de 

um lado, a concepção de ciência presente nas falas e práticas e, de um outro lado, a 

falta de conhecimento em relação ao método biográfico. Santos (2004): 

 

 

Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajetórias de vida 

pessoais e coletivas (enquanto comunidades cientificas) e os valores, 
as crenças e os prejuízos que transportam são a prova íntima do 

nosso conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais 

ou de arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos de campo 

constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio, nem 

pavio. No entanto, este saber suspeitado ou insuspeitado corre hoje 
subterraneamente, clandestinamente, nos não-ditos dos nossos 
trabalhos científicos (p.85). 
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1.1. Dos entrevistados e das escolhas 

 

 

Os entrevistados são diretores escolares concursados na Rede Pública 

Estadual, o que garante certa permanência em uma mesma unidade Escolar. Dois 

dos entrevistados são profissionais que já atuam há mais de dez anos na rede 

estadual de são Paulo como diretores de escola e outros dois atuam há mais de 

cinco de anos também como diretores efetivos de cargo. Faço a identificação dos 

meus atores por meio de letras descritas nos quadros abaixo: 

  

Gestores Sexo Tempo no cargo 

Como gestor 

Localização da 

escola 

Idades 

A Feminino Mais de 10 anos Zona sul 52 

B Feminino Mais de 10 anos Zona sul 59 

C Feminino Mais de 5 anos Zona sul 36 

D Masculino Mais de 5 anos Zona sul 42 

 

Escolhi esses atores, porque estão em escolas consideradas modelos de 

gestão democrática. Os gestores desenvolvem alguns trabalhos em equipe e 

mantêm um vínculo forte com os órgãos colegiados. A escola da entrevistada �A� é 

considerada um modelo de gestão democrática, sendo alvo de premiações e artigos 

a respeito de seu potencial nas revistas de circulação do meio educacional. Sua 

escola está localizada em um bairro periférico, com altos índices de violência. Possui 

Ensino do fundamental II até o ensino médio regular e telessala. A entrevistada �A� 

trabalha com projetos interdisciplinares e possui parcerias com o terceiro setor que 

vão desde uma cozinha industrial até capacitações para docentes.  

A entrevistada �B� está em uma escola também considerada democrática em 

sua gestão, a mesma possui parcerias com projetos da universidade de São Paulo, 

outras entidades e ONGs que atuam na implementação de seu projeto pedagógico. 

Os resultados da avaliação externa da Escola da entrevistada �B� são superiores a 

outras escolas da diretoria de ensino principalmente no que se refere às áreas de 

matemática e língua portuguesa. A unidade escolar da entrevistada �B� localiza-se 

em um bairro de classe média baixa, e atende o ensino Fundamental do ciclo II até o 
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ensino médio regular incluindo a EJA freqüencial. Sua localização entre a região 

central e os bairros do bolsão Grajaú e Parelheiros configura uma chamada �escola 

de passagem principalmente no período noturno, pois muitos jovens que vêm das 

regiões centrais depois do emprego param ali para estudar�.  

A entrevistada �C� é gestora de uma escola localizada em um bairro de classe 

média baixa que atende somente a modalidade de ensino fundamental I. Esta 

desenvolve um trabalho de aproximação da comunidade através da participação 

efetiva nos órgãos colegiados e nas instituições auxiliares da unidade. A 

entrevistada �C� procura envolver a todos nos processos decisórios de suas escola.  

O entrevistado �D� é gestor em uma escola também considerada de passagem, 

pois se localiza entre os bairros de Vila São José e Parelheiros. Esta escola possui 

desde o ensino fundamental II até o ensino Médio em suas modalidades de regular e 

EJA freqüencial. Esta escola é muito antiga na região e assiste neste momento a um 

resgate do pedagógico por parte da equipe gestora, pois durante algum tempo ficou 

entregue as trocas constantes de diretores e professores, o que ocasionou certa 

desorganização interna. O quadro abaixo retrata um pouco da complexidade de 

cada uma das unidades dirigidas pelos gestores entrevistados por mim: 

 

 

 

Gestores 

 

Quantidade de 

alunos da EU 

 

Quantidades de 

funcionários 

docentes da UE 

Quantidade de 

funcionários 

operacionais da 

UE 

 

Modalidades 

atendidas 

A 2.615 38 08 Fund.II/Ens.Médio 

regular e EJA  
B 1.743 23 15 Fund.II/Ens.Médio 

regular e EJA 
C 
 

   674 20 08 Fund. I 

D 1.690 29 12 Fund.II/Ens.Médio 

regular e EJA. 
 

As entrevistas foram semi-estruturadas, dando em princípio certa liberdade 

para que cada gestor narrasse seu percurso de formação ao longo da vida até 

chegar no momento em que se tornaram gestores democráticos, fiz algumas 

intervenções de forma a centrar o tema objeto da pesquisa. As mesmas foram 

realizadas nos lugares onde os gestores apontados exercem a profissão, o que traz 

os riscos inerentes a qualquer método tais como representações de papéis 
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adequados ao meio e ao momento no qual o entrevistado encontra-se. Segundo 

Vidigal, (2000): 

 

 

Entrevistar e ser entrevistado não são situações que sejam vividas 

com freqüência pelo comum das pessoas: no entanto, pelo contacto 

com os meios áudio-visuais, qualquer um faz Entrevistar e ser 
entrevistado não são situações que sejam vividas com freqüência pelo 

comum das pessoas: no entanto, pelo contacto com os meios áudio-
visuais, qualquer um faz idéia- elabora representações- sobre o que 
se espera de um entrevistador e um entrevistado. As principais 
dificuldades ao nível pessoal, prendem-se com o vencer as 
expectativas, a �distância� entre a representação que se elaborou 

sobre um papel e o seu desempenho efectivo; é que ser entrevistado 

requer a aprendizagem de um novo papel social (o papel do �bom 

respondente�) num novo ambiente de relacionamento social - e 
também o entrevistador �tem de aprender e adaptar um papel social 
que pode ser muito diferente da sua conduta habitual� (p.15). 

 

 

Com isto, fico tentado a pensar que os riscos acima citados são do próprio 

caminho da pesquisa científica, pois a entrevista coloca em relação pessoas que de 

uma forma ou de outra assumem papéis sociais em uma determinada esfera e estes 

papéis têm os seus mais diversos desenhos e formas. Tanto o entrevistado como o 

entrevistador possuem relações de estranhamento com a situação da entrevista. A 

utilização do gravador causa certo constrangimento ao depoente.  

Comecei todas as entrevistas localizando um pouco os diretores em relação à 

finalidade das mesmas. Utilizei um gravador pequeno, com fitas cassetes de 90 

minutos de duração. Durante as entrevistas, eu fazia algumas intervenções no 

sentido de tentar clarear alguns pontos a respeito do meu problema de pesquisa. 

Notei algumas tentativas de evitar possíveis erros em relação ao vocabulário por 

parte dos depoentes. Procurei marcar com antecedência as entrevistas e fui 

recebido no local onde os diretores entrevistados atuam como profissionais, pois não 

existia outra possibilidade que não esta. No decorrer da entrevista não fomos 

interrompidos, pois ficamos em salas afastadas do movimento intenso que ocorre no 

interior da escola. 
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1.2. Do método e seus percalços 

 

 

Falar da escolha de um método é, sobretudo, afirmar uma vertente 

epistemológica que dê conta da cientificidade necessária a uma pesquisa 

acadêmica. Trata-se de uma escolha, uma definição de caminho, bem como a 

afirmação de uma forma de analisar e conceber a vida e os seus entremeios. As 

características metodológicas que permeiam um trabalho científico reafirmam uma 

abordagem, um modo de entendimento do mundo e das pessoas. Duran e Santos 

Neto (2005) afirmam que: 

 

 

Escrever sobre a própria vida e voltar-se para si, resgatar a história da 

vida escolar, refletir sobre os acontecimentos ocorridos, lidar com a 
própria subjetividade não costumam estar presentes no imaginário de 

mestrandos em educação. Onde ficam as exigências de 

cientificidade? Afinal, o que é ciência, o que significa pesquisar em 
educação? (p.142). 

 

 

O método denuncia o pesquisador no sentido de indicar a sua intenção de 

conhecimento, sua posição diante do objeto e sua visão de ciência enquanto 

sustentação teórica para as hipóteses pesquisadas. Segundo Queiroz (1999):  

 

 

A concentração do interesse do pesquisador em determinados 
problemas, a perspectiva em que se coloca para formulá-los, a 
escolha de instrumentos de coleta e análise do material não são 

nunca fortuitos; todo estudioso está sempre engajado nas questões 

que lhe atraíram a atenção, está sempre engajado, de forma profunda 
e muitas vezes inconsciente, naquilo que executa. Além de sua 

posição diante do objeto a estudar, urge considerar também o 

momento histórico-científico em que se encontra, a maneira de 
compreender as ciências no mundo intelectual de que faz parte. Duas 
perspectivas reúnem-se sempre: o ser pensante é sempre único, a 

sua individualidade é patente; seu modo de conhecer e, portanto, sua 
imaginação, sua interpretação, seu julgamento de valor são sem 

dúvidas inteiramente pessoais. No entanto, o indivíduo só existe em 

coletividade de que é parte inseparável; é em sua sociedade e em seu 

grupo que adquire a sua maneira de considerar a ciência, as técnicas 

de que dispõe são as que neles aprende. Todo indivíduo encerra uma 
parte que é particularmente sua e uma parte que foi insuflada pelo seu 
meio; partes que sempre se interpenetram, mas que ora estão em 

harmonia, ora em oposição (p.13). 
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Nessa encruzilhada da individualidade interagindo com a coletividade, em que 

nos defrontamos com o mundo que nos cerca e nos forma para além de nossas 

escolhas pessoais, é que nos constituímos pesquisadores. Não existe pesquisador 

sem origem, neutro ao seu contexto histórico ou alheio às influências do seu 

entorno. Tal tentativa só aumentaria a frustração daquele que pesquisa a vida na 

sua condição dinâmica, os problemas, os percalços das pessoas, pois, muitas 

vezes, esses pesquisadores são obrigados a reconhecer-se em processos de 

pesquisa antes negados.  

Nessa minha caminhada dentro da academia e o estudo sistemático proposto 

pelas diversas disciplinas do programa do mestrado, elenquei como caminho 

metodológico as chamadas �Histórias de Vida� ou método biográfico para tentar 

responder às minhas inquietações enquanto pesquisador. No método biográfico o 

objeto de estudo é o indivíduo na sua singularidade. Segundo Josso (1999), as 

histórias de vida tornaram-se, há uns vinte anos, um material de grande importância 

no campo das ciências humanas, pois se fazem presente em diversos eventos 

científicos.  

No campo da educação podemos identificar as últimas décadas como sendo 

de profunda produção de relatos orais e histórias de vida a respeito das questões 

que se colocam nas práticas profissionais. O indivíduo é visto não como mera 

construção alheia ao contexto e ao mundo em que está inserido, mas sim como ser 

relacional que influencia seu grupo e sofre influências do mesmo. 

Faz-se necessário um olhar atento para esses �não-ditos�, assim como também 

um mergulho nesses �subterrâneos� marginalizados e desconsiderados ao longo das 

pesquisas científicas. A presença da subjetividade tão criticada e marginalizada 

coloca-se como mais uma das alternativas passíveis de construção do saber 

científico. Isso se comprova na rigorosidade exigida pelo pesquisador que se propõe 

a adotar esse caminho. Josso (2004), em uma entrevista dada à Revista Direito de 

Aprender, ao ser questionada a respeito do perigo da banalização desse método e 

seu rigor científico e metodológico responde que: 

 

 

Penso que o formador ou professor que acompanha o relato da 
história da sua formação tem uma função mais difícil que a do 
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professor clássico, porque somos obrigados a trabalhar no 

multidisciplinar. Quer dizer que na minha própria formação não é 

suficiente eu ser socióloga para fazer este trabalho, pois se sou 
apenas socióloga vou propor referenciais unicamente sociológicos. 

Enquanto acompanhante de um grupo de histórias de vida, tenho de 

ter uma cultura científica muito mais vasta que a minha disciplina de 

origem. Ter conhecimento em psicologia, em antropologia em história, 

em saúde (dimensão psicossomática). O meu trabalho é alargar em 

cada caso o campo das interpretações possíveis. Cada vez que 

trabalhamos sobre um relato de vida, as pessoas envolvidas trazem 
um ponto de vista que na maior parte do tempo, pertence a uma 
disciplina. O meu trabalho é o seguinte: mesmo do ponto de vista 

dessa mesma disciplinas, podemos ter várias interpretações em 

função das diversas teorias. Para além disto, temos de ter outras 

leituras que enriquecem a interpretação, de maneira a restituir a 

pessoa todas a dimensões do seu ser no mundo. Há uma dimensão 

psicológica, sociológica, antropológica, histórica, etc. (p.5) 
 

 

Josso (1999) esclarece que o método de histórias de vida é tão ou mais 

rigoroso que outros métodos científicos, confirmando assim o equívoco daqueles 

que ainda não enxergaram relevância em pesquisas ligadas à educação. Revistar a 

condição humana e sua constituição relacional é, a meu ver, um dos maiores 

desafios do saber científico. Pensar o ser humano como alguém que se constitui a 

partir de uma interação é entender que suas práticas se entrecruzam com as do 

grupo em que o mesmo interage, recriando sentidos e re-elaborando os saberes 

socialmente aceitos. Segundo o entrevistado �D�, podemos perceber a influência em 

nossa formação dos diversos agentes que nos cercam conforme trecho relatado 

abaixo: 

 

 

(...) A minha vivência com o segmento mais alternativo da sociedade 

da época me... trouxe a incorporação de alguns valores, de mais 

comportamentais e propriamente é... mais estético comportamental do 

que propriamente político, não é?! Acho que o movimento Tropicalista 
ou da MPB, ou do Rock Nacional na época, no início da época de 

1980 ela tinha mais..., para nós jovens a época ela tinha mais uma 

conotação de crítica comportamental estético a principio do que 

propriamente política, mais... é diretamente política porque eu acho 

que a política estava implícita na questão comportamental estética, é... 

acho que foi uma primeira moldagem do meu pensamento. E nos 
rumos de uma... adesão de um projeto... de... democracia para a 
sociedade brasileira quando... do meu ingresso para a Faculdade de 
História... eu acredito que as coisas começaram a complementar 

porque se antes eu já havia incorporado um certo padrão de crítica 

comportamental estética. No curso de História, passou a ter o 

embasamento teórico para... que vai ser incorporado aquele padrão 

estético que eu já carregava comigo. O meu engajamento político, já a 
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partir de 1983, não é?! Que é o ano que eu entro na faculdade, é o 

ano que eu saí do meu antigo emprego, que eu havia iniciado em 
1979 e é o ano que eu começo a lecionar ao mesmo tempo... tudo 

está ocorrendo ao mesmo tempo... quando no primeiro ano de 

magistério eu já participo da greve do magistério que ocorreu naquele 
ano em 1983 já descontava na região onde eu atuo como liderança 

sindical da faculdade, e... oh... ingressava numa das chapas que 
concorria ao centro acadêmico na época. Chapa esta que se tornou 
vencedora nas eleições junto aos estudantes, era uma chapa 
composta por pessoas na sua maioria com ideário anarquista era 
onde eu me alinhava, não é?! Minhas origens em termos de 

participação política, ela se dá dentro da concepção anarquista ah... 
naquele momento já... (...) como um dos diretores desse centro 

acadêmico já como (...) da minha atuação já no sindicato dos 

professores, já na época, �APEOESP�... é também, a gente começou, 

é... participou de todo o processo da luta pela redemocratização, pelas 
Diretas, já! De forma bastante ativa e bastante consciência. Ahhh... 

visão, o projeto de sociedade que tínhamos na época era de fato uma 

sociedade onde se pudesse incorporar tanto liberdades políticas 

quanto distribuição de renda. É uma questão que já havia, que era 

muito clara pra nós aqui no momento do... que era tanto para um 
lado... dos alvos a serem combatidos, se é que a gente pode dizer 

assim, o autoritarismo político bem como a enorme concentração de 

renda que marca nosso país até os dias de hoje, então a visão que 

nós tínhamos de democracia era a de liberdade política com a 

distribuição de renda ah... com o tempo, não é?! ... ao longo da 

década de 1980 na minha participação no Sindicato ela se aprofundou 

cada vez mais e... nesse período também quando eu começo a 

participar do movimento popular na região, não é?!... é... nesse 

período lutávamos por melhorias nas comunidades, lutávamos pelas 
questões de caráter básico: porta de saúde, pavimentação de ruas, 
não é?! ... e... sempre com a perspectiva de organização das camadas 

populares. Esse processo vai de uma certa forma atrapalhado 
quando... do início no transcorrer do governo Erundina quando os 

movimentos populares vão sendo desarticulados da máquina dentro 

da máquina governamental é um período que eu começo a me 

distanciar um pouco do movimento popular (tosse!) e como não tinha 

ligações com partidos políticos a minha atuação acabou se 

restringindo até meados... até a metade da década de noventa ao 

sindicato quando também é... (qual o sindicato?) APEOESP. Quando 
também no transcorrer desse processo é... a gente também se iludir 

com o rumo e o sindicato, não apenas APEOESP, o sindicalismo em 
geral começa a tomar outros rumos dos quais não concordava e... 

também foi quando comecei a me desligar das questões de caráter 

sindical e me direcionar a minha atuação política dentro do âmbito da 

escola onde eu atuo junto com a comunidade escolar e... e assim por 
diante. 

 

 

As nossas práticas e comportamentos são perpassados por nossas relações 

sociais e, ao mesmo tempo, que sofrem influências recíprocas também determinam 

uma práxis constituinte de valores internalizados e praticados ao longo de nossas 

vidas. Segundo Ferraroti (1988): 
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Todas as narrações autobiográficas relatam segundo um corte 

horizontal ou vertical uma práxis humana. Ora, se �a essência do 

homem (...) é na sua realidade o conjunto das relações sociais� (Marx, 

VI tese de Feurbach), toda a práxis humana individual é actividade 

sintética, totalização activa de todo um contexto social. Uma vida é 

uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas 
sociais), interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas 
psicológicas, por meio de sua actividade desestruturante-
reestruturante. Toda a vida humana se revela, até nos seus aspectos 
menos generalizáveis, como a síntese vertical de uma história social. 

Todo o comportamento ou acto individual nos parece, até na formas 

mais únicas, síntese horizontal de uma estrutura social. Quantas 

biografias são precisas para uma �verdade� sociológica? Que material 
biográfico será mais representativo e nos proporcionará mais 

verdades gerais? Muitas perguntas que não tem nenhum sentido. Pois 

- e frisamos lucidamente a afirmação - o nosso sistema social 
encontra-se integralmente em cada um dos nossos actos, em cada um 
dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história 

deste sistema está contida por inteiro na história da nossa vida 

individual. (...) O individuo não é um epifenômeno do social. Em 

relação às estruturas e à história de uma sociedade, coloca-se como 
um polo activo, impõe-se como uma práxis sintética. Mais do que 

refletir o social, apropria-se dele, mediatiza-o, filtra-o e volta a traduzi-
lo, projectando-se numa outra dimensão, que é a dimensão 

psicológica da subjetividade. (...) Se nós somos, se todo indivíduo é, a 

reapropriação singular do universal social e histórico que o modela, 

podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de 

uma práxis individual (p.26-27). 
 

 

Para refletir sobre nosso processo de autoformação de educadores precisamos 

nos conscientizar de que nossas histórias de vida se entrelaçam com nosso 

percurso de formação profissional, constituindo assim aspecto importante a ser 

considerado em qualquer pesquisa que coloque em evidência a apropriação de 

Princípios constituintes do nosso ser profissional.  

A constituição das memórias, enquanto registros de nossos percursos, devem 

levar-nos a uma visita às nossas bases, ou seja, ao nosso passado enquanto etapa 

importante de constituição de nossas práticas presentes. Práticas estas que nos 

remetem ao que fomos e como nos constituímos no presente. Ninguém se torna o 

que é magicamente, assim como ninguém muda sua prática se não identificar no 

seu passado as bases constitutivas do seu ser gente. É o passado que se faz 

presente e nos convida constantemente a revisitar nossa condição relacional. Não 

nos constituímos sozinhos nem somos alheios ao meio sócio-cultural no qual 

estamos inseridos, e isso nos custa o duro preço do entendimento acerca de nossa 
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humanidade. A entrevistada �C� confirma essa premissa quando narra o momento 

em que esteve na coordenação, conforme relato abaixo: 

 

 

(...) Em 1997 eu deixei a escola particular e a sala de aula devido à 

coordenação, então foi de 1997 a 2001, foi um período em que eu tive 

como coordenador na escola Padre Francisco e foi um período ótimo 

porque foi um período que eu tive maior oportunidade de estar 

trabalhando um grupo diferenciado que não era mais grupo de alunos, 
eram um grupo onde você tinha mais contato era com o professor, de 

orientação de trabalho em HTPC, então era onde dava margem para 
você estár trabalhando é... diferentemente com o professor, é... 

trabalhando com as dificuldades que surgiram que não era só da 

minha sala mas era uma dificuldade do grupo, não é... e daí foi um 

período que eu mais gostei, que era trabalhar com a parte pedagógica 

e você via... é... número de professores com dificuldades e com 
angústias que você não imaginava que existia, então como professor 
você cuida da sua sala, você se preocupa... mas com aquela turma, 

com as dificuldades que você está enfrentando ali com você, está 
sendo esses obstáculos e quando você está como coordenador não, 

você conhece o lado administrativo também então se fica assim com o 
pedagógico, com administrativo você fica como intermediário entre os 

dois e você tem a oportunidade de conhecer os dois lados. 
 

 

A proposta maior da constituição das histórias de vida e dos relatos orais reside 

no fato de o indivíduo pensar-se na ação, valorizando assim um passado vivo que 

povoa as nossas práticas e conduz a nossa maneira de ser educador. A formação 

coloca-se como uma construção dialética em que presente e passado se inter-

relacionam, reconstruindo sentidos. O difícil caminho do olhar a si mesmo levando 

em consideração a quantidade de informações e vivências, registradas em nosso 

compêndio humano, coloca-nos frente a um dos maiores desafios de nossa 

existência que é o de perceber-se como um ser em construção.   

Tanto a significação quanto a re-significação de nossas práticas carregam 

consigo o peso de nosso contexto familiar, social, religioso e epistemológico, 

refletido em nossa maneira de ver o mundo e de com ele se relacionar. Uma 

possibilidade de voltar às memórias do nosso passado é na verdade uma 

oportunidade de autocompreensão de nossos referenciais formativos enquanto 

elemento fundante do nosso ser profissional. Nossas memórias passadas, às vezes 

tão presentes em nossas práticas, colocam-nos em contato com nossa humanidade 

e com a fragilidade inerente a essa condição. Segundo Demartini (1999): 
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As questões que ficam para nós, atualmente, são: como estamos 

lidando com nossas memórias sobre educação? Será que as estamos 

registrando? De que modo? Já pensamos sobre sua importância em 

nossa formação atual? 
De modo geral, para mim, asa memórias sobre educação são 

fundamentais na formação e atuação dos educadores atuais, pois: 
- permitem a discussão da atuação dos professores a partir de 

uma perspectiva histórica, que possibilita o esclarecimento de 
questões atuais; 
- dão elementos para melhor conhecimento do 

desenvolvimento da profissão docente e sua identidade; 
- permitem a reflexão sobre a própria experiência de vida e de 

trabalho; 
- permitem também o exercício da comparação por meio das 

diferentes memórias, dos vários professores, sobre práticas 

pedagógicas, as opiniões, as trajetórias, os alunos, as famílias etc.; 
- propiciam a convivência com a diversidade sócio-cultural em 
oposição à tendência homogeinizadora das propostas oficiais. 
 Para tanto, é necessário que: 
- registremos nossas memórias, sobre nossas trajetórias e 

experiências (p.28).  
  

 

Retomar nosso percurso de vida é para além do universo meramente formativo 

profissional, uma atitude necessária à re-significação de nossas práticas. 

Precisamos refletir sobre nossa formação assim como também auto-refletir nossas 

práticas e seus condicionantes teóricos.  

A nossa prática profissional expressa uma opção tanto epistemológica quanto 

pedagógica e encontra sua base primeira em nossas histórias de vida. Não existe 

possibilidade de se relacionar com os nossos saberes sem passar pelas 

experiências de vida necessárias à construção destes saberes. Larossa discute 

acerca da experiência e do sujeito da experiência, retomando a etimologia desta 

palavra em diversas culturas descrita da seguinte forma: 

 

 

A palavra experiência vem do latim experiri, provar(experimentar). A 

experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo 

que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se encontra 

também em periculum, perigo. A raiz indo européia é per, com a qual 

se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a 

idéia de prova. Em grego há numerosos derivados dessa raiz que 

marcam a travessia, o percorrido, a passagem: peirô, atravessar; pera, 

mais além; peraô, passar através, perainô, ir até o fim; peras, limite. 
Em nossas línguas, há uma bela palavra que tem esse per grego de 
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travaessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da experiência tem 
algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço 

indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 

oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, 
de exílio, e também o ex de existência (p.25). 

 

 

O ser humano dentro do método biográfico não é considerado mero dado 

estatístico a ser considerado, mas sim um sujeito-objeto da investigação que 

interage com os dados apresentados e com o pesquisador e reconstrói suas 

significações fundantes do seu eu profissional e pessoal. Enxergar-se pessoa dentro 

de uma perspectiva de revisão de práticas é assumir nossa inquietação em relação 

às nossas representações profissionais e identificar nelas aquilo que nos angustia e 

nos causa insegurança.  

O valor do método biográfico ganha força na medida em que afirma que a 

biografia é uma micro-relação social, conforme afirma Ferraroti (1988). A coragem 

de narrar uma história de vida para um outro já contém em seu bojo a tentativa de 

comunicação e interlocução, pois o que escuta também é um indivíduo que contém 

uma história de vida e em algum momento do diálogo pode identificar situações e 

momentos que lhe dizem respeito, gerando assim um movimento intenso de re-

significação recíproca. 

O momento é de profunda crise nas instituições sociais, crise essa que se 

manifesta nos diversos setores da sociedade e que tem reflexos determinantes na 

educação e em seus agentes. A subjetividade é convocada para contribuir na busca 

da compreensão dos fenômenos ligados à educação e aos educadores. A incerteza 

e a dúvida tomam corpo e trazem consigo uma necessidade de revisão das práticas 

profissionais.  

Faço da minha opção metodológica o risco necessário para tentar responder 

aquilo a que me proponho. As histórias de vida enquanto suporte metodológico 

demonstrará a pertinência de tal pesquisa dentro do campo das investigações 

educativas, pois tentarei abordar o estudo das dimensões da pessoa enquanto 

profissional, levantando por meio de relatos orais a suas contribuições necessárias à 

reflexão e a auto-reflexão das práticas intra-escolares. Optei por utilizar a história 

oral como método, visto compreender que possibilita uma visão mais abrangente e 

completa, pois define e organiza procedimentos para uma leitura científica dos 
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relatos orais que apresento, propiciando na reflexão a conexão entre teoria e prática, 

sem lançar mão de outros campos do saber. Acredito que uma abordagem 

qualitativa pode suscitar problemas presentes no processo de autoformação dos 

diretores escolares em relação à sua formação para democracia, possibilitando, 

assim, a construção de novos percursos e aprendizagens mútuas. 

Ao utilizar a história de vida, reconheço ser um processo rico em diálogo e não 

um monólogo. Portanto, permitem não só ao próprio sujeito pesquisado refletir sua 

existência profissional e pessoal como também serve de reflexão para outros 

colegas de profissão e ao pesquisador. É um momento em que, por meio de relatos 

individuais, despertamos em um grupo o sentimento de partilha de valores e formas 

de constituição do nosso universo profissional. O sentido maior desta minha 

insistência em relação à cientificidade do método biográfico é vislumbrar maneiras 

diferentes de pensar, sentir e construir o percurso profissional enquanto 

possibilidade de auto-revisão de práticas individuais e coletivas, partindo de 

narrativas biográficas. 

Pensar a formação na perspectiva da subjetividade torna-se um desafio, pois 

no interior de uma sociedade em que primamos pelo esquecimento e pelo descaso 

com o passado, tentar construir pontes para compreensão de processos formativos 

é sempre um devir. Segundo Pollak (apud DEMARTINI, 1999): 

 

 

O que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra é, 

evidentemente, o resultado de um verdadeiro trabalho de organização. 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno 

construído social e individualmente, quando se trata da memória 

herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica 

muita estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o 
sentimento de identidade esta sendo tomado no seu sentido mais 
superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da 

imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma 
pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, para acreditar 

na sua própria representação, mas também para ser percebida da 

maneira como quer ser percebida pelos outros. Podemos, portanto, 
dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é 

também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

construção de si (p.204).  
 

 

Recorrer à memória formativa dos educadores é redescobrir um universo 
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marginal, desprezado pelas análises teóricas e por visões reducionistas acadêmicas. 

O memorialista evocado para reconstruir um percurso formativo tem a dupla 

possibilidade de resgate de aspectos importantes de seus processos formativos, 

revisitando seus contextos, seu tempo, suas marcas e suas relações sociais 

políticas, religiosas e familiares. A volta ao passado é a tentativa de entender o 

presente e os seus emaranhados.  

Compreender o que somos, o que pensamos, por que pensamos e, acima de 

tudo, como nos constituímos enquanto pessoa e profissional é a busca fundamental 

do nosso processo de auto-compreensão. É importante destacar que em nossas 

memórias existe um entrecruzamento de outras memórias, de outras subjetividades 

que influenciam nossas vidas e também são influenciadas por nós. Segundo Josso 

(2004): 

 

 

Como objeto de observação e objeto pensado, a formação, encarada 

do ponto de vista do aprendente, torna-se um conceito gerador em 
torno do qual vêm agrupar-se, progressivamente, conceitos 
descritivos: processos, temporalidade, experiência, aprendizagem, 

conhecimento e saber -fazer, temática, tensão dialética, consciência, 

subjetividade, identidade. Pensar a formação do ponto de vista do 

aprendente é, evidentemente, não ignorar o que dizem as disciplinas 

das ciências do humano. Contudo, é, também, virar do avesso a sua 

perspectiva ao interrogarmos sobre os processos de formação 

psicológica, psicossociológica, sociológica, econômica, política e 
cultural, que tais histórias de vida, tão singulares, nos contam. Em 

outras palavras, procurar ouvir pessoas e o lugar desses processos e 
sua articulação na dinâmica de suas vidas nos força a realizar 
movimentos intensos de �sístole e diástole� (p.38). 

 

 

Ninguém passa ao longo de sua vida ileso ao meio em que está inserido. De 

uma forma ou de outra as pessoas assumem como sendo suas as tendências, 

práticas, formas de análise e pensamentos que nem sempre são construções 

próprias. Fazer uma incursão ao passado é pensar o processo formativo enquanto 

aquele que marcou nossos saberes e fazeres profissionais. O passado que ilumina o 

presente é o que define a importância de uma metodologia ligada a biografia dentro 

da área da educação. A memória nos coloca em contato com nossas construções 

teóricas, conduzindo práticas incrustadas em nossos corpos, mediadas pela nossa 

subjetividade. Encontrar sentido naquilo que somos e fazemos, perceber a nossa 
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maneira de estar no mundo e com ele nos relacionar, buscando construir sentidos 

nessa teia da existência é o que se confirma na escolha de uma metodologia ligada 

às biografias.  

Os educadores buscam na memória a forma segura de compreensão de si 

enquanto pessoas, com todas as suas fragilidades, medos e inseguranças. O 

passado que, ao mesmo tempo, amedronta-nos e desafia coloca-se como 

possibilidade de reconstituição de nossas trajetórias. Nas biografias as simples 

lembranças vão dando lugar a espaços, pessoas, teorias, contextos e textos de 

nossa formação. Não cabe a priori aqui uma defesa do método biográfico, pois este 

encontra consistência na própria pesquisa já desenvolvida no Brasil e na Europa.  

Segundo Josso (1999), em seu artigo na Revista Educação e Pesquisa, a 

respeito do balanço dos últimos vinte anos das pesquisas com história de vida, estas 

se tornaram um material de pesquisa muito em voga nas ciências humanas, pois 

não há simpósio, colóquio ou encontro científico no qual estejam ausentes. No 

campo da educação, além dos trabalhos de pesquisa-formação, observa-se o 

desenvolvimento, nos currículos e inclusive na formação de professores da rede 

escolar, de uma sensibilidade para a história do aprendiz e de sua relação com o 

conhecimento, enquanto as formações contínuas abrem-se ao reconhecimento da 

experiência.  

Além disso, numerosos procedimentos biográficos foram introduzidos para 

acompanhar, orientar, suscitar ou facilitar a elaboração dos projetos pessoais de 

indivíduos em busca de uma orientação ou de uma reorientação profissional, em 

busca de um emprego, de mulheres que desejam trabalhar após um tempo em que 

acompanharam a educação de suas crianças. Como situar este fascínio pelo 

singular, a individualidade o sujeito, o vivido, o experiencial, a globalidade concreta, 

o existencial, a complexidade dos processos de formação etc. no movimento de 

idéias da segunda metade do século XX?... 

Pensar o diretor nesse percurso, enquanto educador-sujeito, é tentar olhar por 

trás daquilo que vemos como mera formalidade burocrática. É enxergar a pessoa 

desse educador e sua formação como elementos indissociáveis ao longo de sua 

trajetória profissional. Considero minha escolha feliz, pois acredito que descobri algo 

mais além da minha pesquisa, uma convicção de que o singular, o indivíduo são 

construções complexas e como tal devem ser pesquisadas na sua integralidade.  
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Josso (1999), traçando um panorama da pesquisa com histórias de vida na 

Europa nos últimos vinte anos, afirma que os procedimentos de histórias de vida, tal 

como foram desenvolvidos e dados a conhecer pelas publicações há quinze anos, 

parece articularem-se a dois tipos de objetivos teóricos. De uma parte, um projeto de 

deslocamento do posicionamento do pesquisador, mediante um refinamento de 

metodologia de pesquisa-formação articuladas à construção de uma história de vida, 

esse refinamento visa a diferenciar melhor as modalidades e os papéis 

desempenhados no processo, as etapas e os processos de conhecimento 

específicos para a pesquisa formação. De outra parte, as contribuições do 

conhecimento dessas metodologias ao projeto de delimitação de um novo território 

de reflexão que abarca a formação, a autoformação e suas características, assim 

como os processos de formação específicos com públicos particulares.  

Pollak (1992, apud DEMARTINI, 1999, p.19-20), destaca como elementos 

constitutivos da memória, individual ou coletiva: 1) os acontecimentos (vividos 

pessoalmente ou de forma indireta); 2) as pessoas/ personagens; 3) os lugares (da 

memória), isto é, lugares ligados a uma lembrança (também comemoração). Chama 

a atenção para os fenômenos de projeção e transferência que podem ocorrer dentro 

da organização da memória individual ou coletiva e, principalmente, para o fato de 

que a memória é seletiva. O que seria, assim, memória na ou da educação?  

A formação do sujeito não depende especificamente deste ou daquele 

momento, pois é permanente processo de busca ao longo de nossas escolhas 

pessoais e profissionais. Apesar de encontrar o percurso educativo como meio para 

a formação, esse não se fecha em torno de si, pois é processo aberto, em 

permanente ebulição que nos motiva enquanto pessoas na busca por referências 

para a vida e para nossas práticas pessoais ou profissionais. Segundo Nóvoa (1995) 

citando Dominice (1988): 

 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mais sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente 

de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa 

e dar um estatuto ao saber da experiência. 
O processo de formação está dependente de percursos educativos, 

mais não se deixa controlar pela pedagogia. O processo de formação 

alimenta-se de modelos educativos, mas se asfixia quando se torna 
demasiado �educado�. A formação vai e vem, avança e recua, 
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construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento 

que se encontra no cerne da identidade pessoal (p.25). 
 

 

São nestes avanços e recuos que encontramos o ponto chave para nos 

autoquestionarmos sobre nossas experiências de vida em seus mais diversos 

aspectos, como, por exemplo, a profissional. A experiência que vive em nós tem vida 

e vontade, próprias de nossas identidades e percursos constituídos dentro de nosso 

mundo de significações, pois estamos em permanente busca. O lugar de onde 

falamos não expressa neutralidade e, sim posicionamentos, visões de mundo, 

maneiras de conhecer, questões de gênero, raça e tantas outras que se amontoam 

em nossas cabeças ao longo de nossa existência. Um olhar para a formação é um 

olhar para si, experienciando a auto-reflexão, revisitando nossos referenciais 

presentes em nossa imaginação e em nossas práticas. 
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CAPÍTULO II 

DEMOCRACIA E GESTÃO... 

 

 

 

 

A chamada Rede Pública Estadual está relacionada a uma mega estrutura 

administrativa e normativa que tem como finalidade elaborar e veicular as políticas 

públicas de educação no Estado de São Paulo. Enquanto representação política, a 

rede é o lugar que congrega as intenções político-partidárias daqueles que ora 

representam a sociedade nessa esfera política. O nome, a priori, não dá por si a 

definição real do que esta estrutura representa nem quem a compõe, mas sabemos, 

segundo levantamento de julho de 2005, feito pelo DRHU, que o quadro humano 

que dá vida e movimento para esta estrutura e suas políticas públicas ligadas à 

educação. 

A década de 1980 trouxe em seu bojo questionamentos sérios a respeito das 

formas pelas quais se configuravam as esferas administrativas na escola pública. 

Podemos localizar no centro dessas questões a administração educacional 

enquanto sendo um dos pontos de degola da discussão a esse respeito. Segundo 

Krawczyk, apud Oliveira e Rosar, 2002: 

 

 

A descentralização da educação, apresentada pelos discursos oficiais 

� nacional e internacional � como uma tendência moderna dos 

sistemas educativos mundiais, tem sido não só um objetivo 

preferencial das políticas na área, produzidas na região a partir da 

década de 1980, como também tem dado coesão ao conjunto das 

políticas educacionais nas últimas duas décadas (p.59). 
 

 

As autoras reforçam ainda que: 

 

 

A descentralização para a escola por meio da política de autonomia 

escolar vai centrar sua atenção no governo da escola. Esse olhar para 

a gestão da escola e sua autonomia não é novo no Brasil. Na década 

de 1980, no quadro de luta pela consolidação pelo sistema 
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democrático, havia uma clara preocupação pela construção de 

relações sociais democráticas de governo nas escolas, por meio da 

institucionalização da participação dos diferentes sujeitos coletivos. 
Dessa forma, a atenção na gestão escolar voltou à cena como parte 

de um debate político mais amplo em torno do direito de participação 

da sociedade civil como condição de uma cidadania ativa. (p.64) 
 

 

Compreender as formas pelas quais esta função de administrador educacional 

se constituiu é um dos maiores desafios dos novos tempos. No Brasil, tal como em 

outras realidades, as questões referentes à educação emergiram como um tema 

socialmente problematizado no interior das formas de como se estruturou a nação 

brasileira. Segundo Andrade (apud OLIVEIRA e ROSAR, 2002): 

 

 

A questão da democratização da educação pública, embora não seja 

nova, encontra-se ainda muito distante de se equacionar. Apesar de 
estar colocada como uma demanda crescente na constituição da 

esfera pública nacional desde os primórdios do século XX, é só no 

período pós-guerra que sua defesa assumirá um caráter mais 
ofensivo. Contudo, no Brasil, serão nos anos 1970 que inaugurarão as 

grandes conquistas em torno da temática (p.91). 
 

 

Tratar questões antigas como se fossem novas é, de certa forma, uma das 

especialidades dos sistemas governamentais brasileiros. Isto se aplica ao fato de 

que temas ligados à democracia e à participação das pessoas não são novos em 

nossa pauta de discussões acerca da escola pública.  

O discurso que vem ao encontro da administração escolar na década de 90 

está ligado a modelos muito semelhantes ao da indústria moderna, em que se prima 

pela eficiência e rapidez, com vistas a um resultado rápido e de qualidade. Transpor 

simplesmente formas de gerenciamento empresarial para o campo educacional per 

si não responde às necessidades de transformação exigidas pela sociedade e pelos 

grupos envolvidos nos processos.  

A escola passou a ser o centro das atenções governamentais e o espelho das 

tentativas de democratização. Concentraram no espaço escolar todas as vontades e 

culpas de um devir democrático que não encontrou reflexo nas formas pelas quais a 

sociedade capitalista se organizou e que com certeza não dá respostas para as 

questões gestadas no interior dos processos de democratização. O discurso sobre 
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gestão democrática tomou corpo na década de 90 e foi alvo das diversas políticas 

públicas. Segundo Oliveira e Rosar (2002): 

 

 

A política de descentralização para a escola reposiciona a instituição 
escolar e o Estado na produção político-educacional. Nessa nova 
lógica de organização do sistema educativo, busca-se instaurar 
dispositivos e ações na gestão/ governo institucional orientados pelos 
princípios de flexibilidade, liberdade, diversidade, competitividade e 
participação. 
Busca-se, por meio da política de autonomia escolar hegemônica, a 
ampliação da liberdade de decisão e a gestão institucional de recursos 
materiais e financeiros (em alguns países até de recursos humanos) 

para dinamizar e otimizar a prática escolar, e a flexibilização das 

diretrizes para permitir a produção em equipe de um projeto 
pedagógico institucional direcionado para objetivos que tenham 

significado para seus usuários (p.65). 
 

 

O tema gestão escolar sofre com o tempo uma mudança radical em seu 

significado, que a princípio se relacionava a um processo de descentralização das 

formas de decisão intra-escolares. Nesse contexto, deixa de ser a expressão da 

demanda da comunidade educacional em busca de democratização das relações 

institucionais, para passar a ser resultado da preocupação dos órgãos centrais por 

redefinir quem deve assumir a responsabilidade da educação pública: tanto pela 

definição de seu conteúdo, como pelo seu financiamento e pelos resultados. 

A política de descentralização para a escola, iniciada na década de 1980 e 

fortalecida na década de 1990, reposiciona a instituição escolar e o Estado na 

produção político-educacional e nas suas características fundantes. Segundo 

Andrade (apud OLIVEIRA e ROSAR, 2002): 

 

 

As reformas educacionais dos anos 90 trarão, então, a marca da 

descentralização que resultou em maior autonomia das escolas, 
porém teve como contrapartida uma sobrecarga de trabalho 

administrativo sem a real correspondência em termos de condições de 

infra-estrutura nos estabelecimentos de ensino. Sob o argumento da 
necessidade de conferir maior autonomia ás unidades escolares, os 

órgãos centrais do sistema acabaram por delegar às escolas muitas 
de suas rotinas administrativas (p.130).  
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Nessa lógica capitalista de organização de sistema educativo, buscam-se 

instaurarem dispositivos e ações na gestão/governo institucional orientados pelos 

princípios de flexibilidade, liberdade, diversidade, competitividade e participação. 

Busca-se, por meio da política de autonomia escolar hegemônica, a ampliação da 

liberdade de decisão e a gestão institucional de recursos materiais e financeiros. 

Os olhares para o interior da escola passaram a ser minuciosos, buscando 

identificar a origem dos problemas gestados em suas práticas, nos agentes 

envolvidos nesse processo. Constrói-se aí uma visão romântica de escola como 

redentora das comunidades. Local onde irão se resolver todos os problemas de uma 

sociedade desigual e antagônica. Muitos autores buscaram dentro dessa lógica dar 

suporte para tal pensamento. Alguns identificaram a culpa nos professores; outros, 

nos pais; e outros ainda, nas formas de gestão da unidade escolar, como se cada 

um desses seguimentos fosse díspar.   

As reflexões a respeito da chamada gestão democrática tomaram corpo na 

década de 1990 e assistiram a um vertiginoso crescimento de produções 

bibliográficas a respeito do assunto. A rede pública estadual colocou em pauta a 

necessidade de implantação de uma estrutura administrativa escolar que desse 

conta dessa demanda. Por meio de cursos rápidos promovidos pela Secretaria da 

Educação, tentava-se transformar o diretor escolar em um gestor democrático 

legítimo, como se a democracia fosse algo para ser aprendido em algumas lições. A 

partir desse momento o problema estrutural da educação passou a ter culpados 

específicos. A grande causa dos fracassos educacionais começou a cair sobre as 

costas dos administradores das unidades escolares. Segundo Paro (2001): 

 

 

O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente 
coloca todo o poder nas mãos do diretor. Não é possível falar das 

estratégias para transformar o sistema de autoridade no interior da 

escola, em direção a uma efetiva participação de seus diversos 

setores, sem levar em conta a dupla contradição que vive o diretor de 

escola hoje. Esse diretor, por um lado, é considerado a autoridade 
máxima no interior da escola, e isso, pretensamente lhe daria um 

grande poder e autonomia; mas, por outro lado, ele acaba se 
constituindo, de fato, em virtude de sua condição de responsável 

último pelo cumprimento da lei e da ordem na escola, em mero 
preposto do Estado. Essa é a primeira contradição. A segunda advém 

do fato de que, por um lado, ele deve deter uma competência técnica 

e um conhecimento dos princípios e métodos necessários a uma 

moderna e adequada administração dos recursos da escola. Mas, por 
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outro lado, sua falta de autonomia em relação aos escalões superiores 

e a precariedade de condições concretas em que se desenvolvem as 

atividades no interior da escola tornam uma quimera a realização, a 
utilização dos belos métodos e técnicas adquiridos (pelo menos 
supostamente) em sua formação de administrador escolar, já que o 

problema da escola pública no país não é, na verdade, o da 
administração de recursos, mas o de falta de recursos (p.11). 

 

 

A grande maioria dos problemas educacionais está relacionada à forma de 

administração da escola. O diretor tem que responder pelos problemas intra e extra-

escolares, sendo considerado muitas vezes culpado por situações a que, 

provavelmente, sua formação não lhe deu suporte necessário.  

O que mais me chamou a atenção na Rede Pública foram os mecanismos 

pelos quais cada gestor tentou implementar a democracia. O sistema da Secretaria 

da Educação é extremamente autoritário e centralizador, tomando muitas vezes 

decisões que contrariam qualquer senso democrático mínimo. Isso se justifica pela 

própria forma com que o Estado brasileiro se consolidou. Segundo Gandini e Riscal, 

apud Oliveira e Rosar, 2002: 

 

 

O modelo de Estado brasileiro, nesse sentido, encontra-se em 
contradição com o esquema de financiamento e gestão dos gastos do 
Estado propostos pelo modelo de gestão democrática da economia 
que exigiria um processo institucional de controle democrático e 

transparência nas instituições políticas /.../ O legado histórico do 

Estado brasileiro, de caráter autoritário, constituído por uma efetiva 

experiência de dominação estabeleceu-se por meio de um processo 
de longa duração, de regulação e disciplinamento da esfera social. 

Isso implica dizer que se trata de uma experiência histórica que se 

caracterizou pela intervenção dos agentes detentores do poder do 

Estado, instalados nos altos postos da administração pública, na 

economia e na sociedade (43).   
 

 

A estrutura da secretaria da educação é altamente impositiva, mas com casca 

democrática. Essa pseudo democracia não convence nem mesmo aos envolvidos 

mais diretamente nos órgãos superiores, pois estes sabem a fragilidade e a 

duplicidade das intenções democráticas apregoadas pelas estruturas da Secretaria 

da Educação. 

Diante desse quadro só me restou perguntar aos envolvidos nesse processo, 
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os diretores escolares, como eles se apropriaram, ou não, ao longo dos seus 

processos formativos, da concepção de gestão democrática da escola pública. 

Viver em uma �esquizofrenia� democrática não define ao certo a apropriação de 

uma prática condizente com os discursos em torno da democracia. Existe uma 

confusão maior ainda em definir a democracia representativa e democracia 

participativa. Os discursos misturam tudo e transformam o pensamento democrático 

em qualquer coisa. Segundo Saes (2005)1, podemos caracterizar dois modos 

diferentes de implementação do princípio democrático, sugerindo assim que estas 

duas concepções de democracia são armas utilizadas pelas diferentes classes 

sociais em luta pela efetivação de seus interesses. O mesmo autor afirma que: 

 

 

No terreno da teoria geral dos processos políticos vividos válida 
tanto para a sociedade capitalista, quanto para as sociedades de 
classes anteriores, podemos conceituar três sistemas diversos de 

tomada de decisão... O sistema de decisão de tomada de decisões 

pode assumir, em primeiro lugar, um caráter autocrático. Nessa 

modalidade de processo decisório, os gestores não foram livremente 

escolhidos pela comunidade que governam. Pelo contrário: eles se 

autonomearam ou foram impostos por um grupo minoritário dentro da 

comunidade em questão. O sistema decisório pode, em segundo 

lugar, assumir um caráter democrático representativo. Nessa 

modalidade de processo decisório, os gestores são livremente 

escolhidos pela comunidade. Nada cedem, porém, de sua capacidade 

de gestores, à comunidade. Esta só pode comunicar aos gestores que 

aprova ou desaprova os seus atos de modo intermitente, através de 

processo eleitoral; por isso, as eleições assumem, neste tipo de 
sistema decisório, o caráter de um verdadeiro plebiscito sobre a 
gestão anterior. Finalmente o sistema de tomada de decisão pode 

assumir um caráter democrático participativo. Nessa última 

modalidade de processo decisório, a comunidade se encarrega 

diretamente da gestão... É porém mais interessante ainda destacar 

que os dois sistemas democráticos - o representativo e o participativo- 
também são diferentes e não complementares; e que teoricamente é 

possível que um agente social, defensor de um desses tipos de 
sistema democrático, entre em conflito com a agente social que esteja 

eventualmente defendendo o outro tipo de sistema democrático. 
 

 

É visível na rede pública estadual a inconsistência do princípio democrático, 

pois participação requer tempo para discussão, análise e decisão, o que contrasta 

com a lógica burocrática e capitalista que exige rapidez nas decisões para os órgãos 

centrais. É curioso identificar nas estruturas da Secretaria da Educação a grande 

                                                
1 Texto ainda não publicado. 
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incoerência entre gestão democrática real e gestão democrática de interesses. Hoje 

os diretores escolares são selecionados por concurso público de provas e títulos, e, 

após a posse, são colocados sobre a liderança de um dirigente regional escolhido 

pelo secretário da educação sem nenhuma consulta ou votação democrática. Este é 

apenas mais um dos muitos exemplos da incoerência entre discurso e prática 

democrática dentro da rede pública estadual. Segundo Demo: 

 

 

A democracia autêntica só pode ser algo coletivo, mas mesmo assim, 

pode haver abusos notáveis. Retomando o tema da qualidade formal e 
política, uma implica a outra, mas uma não se reduz a outra. Existem 

questões tipicamente técnicas, às quais não se aplicam critérios de 

decisão democrática. A escola reconhece isto quando não aceita que 

seus professores sejam eleitos, porque entendem que a competência 

técnica não é resultado de decisão política. Um professor bem 

habilitado em matemática não é aceito em assembléia, nem que esta 

seja absolutamente unânime, por que uma coisa não tem 

necessariamente a ver com a outra. Por outra, discute-se muito se o 
diretor de escola deve ou não ser eleito, e já existe algum consenso 

no sentido de que seria o caso, pois a escola deve também ser um 

exemplo de democracia. Entretanto, pode-se cometer um percalço 
comprometedor, quando se visualiza a eleição de um diretor como 

uma eleição comum, porque, a menos que se aceite que diretor serve 

apenas para cuidar deixando de lado o critério técnico, perde-se o 
compromisso com a qualidade formal, a menos que se aceite que 
diretor serve apenas para cuidar da entidade física (p.37). 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contempla a gestão 

democrática, em seu artigo 3º, quando afirma que o ensino será ministrado em 

princípios democráticos, e também no artigo 14, em que se dá uma suposta 

autonomia para os sistemas de ensino a fim de definir as normas da gestão 

democrática do ensino público na Educação Básica, privilegiando a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da 

comunidade por meio dos conselhos escolares ou equivalentes.  

Em relação à formação mínima exigida para as funções administrativas no 

âmbito da educação, o artigo 64 afirma que:  

 

 

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
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em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
 

Percebemos que a formação para a gestão democrática ainda é herdeira do 

tecnicismo educacional presente no curso de pedagogia e suas habilitações. Paro 

(2001) afirma: 

 

 

Com respeito à formação dos chamados �especialistas em educação�, 
a LDB pouco inova com relação à legislação anterior. O principal 

problema com esse artigo 64 é a vinculação da formação desses 

profissionais, na graduação, ao curso de pedagogia, prolongando a 

nefasta associação com as atuais habilitações. Herdeira do tecnicismo 
educacional, esta concepção, no que se refere ao diretor escolar, 

insiste em propugnar por uma formação diferenciada para o ocupante 

desse posto como se todos os educadores escolares não devessem 

ser candidatos a uma eventual função diretiva da escola. Ao mesmo 
tempo, ignora a especificidade, a complexidade e a importância do 

caráter político pedagógico das funções exercidas pelo dirigente 

escolar, reduzindo-as ao tecnicismo presente nos chamados princípios 

e métodos da administração empresarial capitalista (p.61). 
 

 

Temos assistido, nos últimos anos, a uma incessante tentativa dos órgãos 

governamentais em adaptar modelos de administração empresarial no contexto da 

administração educacional pública. A implantação de gestão empresarial na 

educação não vai ao encontro dos anseios pedagógicos necessários à constituição 

do cidadão, pois esta, por sua vez, centra seus interesses na esfera meramente 

produtiva, centrando sua análise em uma política de resultados mecanicamente 

produzidos e politicamente manipulados por interesses capitalistas. Para Krawczyk, 

apud Oliveira e Rosar, 2002: 

 

 

Os princípios orientadores da gestão escolar têm sua origem na 

mudança do modelo de gestão da produção material do fordismo para 

o de qualidade total (modelo toyotista de produção). Às vezes no 

âmbito educacional (p.65)  
 

 

Essa adaptação se dá em primeiro plano no campo teórico, refletindo sua 

intencionalidade nos discursos da gestão escolar. A busca por culpados a respeito 
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dos fracassos nos sistemas de ensino é o foco orientador dessas políticas de 

qualidade total. O papel do diretor está ligado a uma administração específica de um 

estabelecimento de ensino, conferindo-lhe um papel mais burocrático do que 

educacional, tirando-lhe, se não parte, a totalidade do pedagógico.  

O perfil profissional exigido para essa função no Estado repousa em uma gama 

de habilidades e competências de um �super-homem�, ou seja, de um profissional 

que dê conta das relações de aprendizagem, da administração de verbas, da 

administração de pessoal, da articulação entre comunidade e escola, fora tantos 

outros papéis contidos nessa função. Podemos comprovar isto no perfil profissional 

publicado no Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo, em relação ao 

concurso de diretor escolar 2006 que segue abaixo: 

 

 

O secretário da Educação, considerando que a gestão democrática do 
ensino público é um princípio constitucional fortalecido pela LDB e 
distingue-se pela prática dos seus gestores associada a uma visão de 

educação emancipadora; que a função da escola, as demandas da 

sociedade do conhecimento e a necessidade de se promover 
interfaces com a comunidade exigem um gestor capaz de identificar e 
implementar espaços de aprendizagem compatíveis com uma 
educação participativa que assegura a construção de uma escola 

solidária, democrática e competente; a necessidade de se ampliar o 
quadro efetivo de diretores de escola da Rede Estadual de Ensino 
com profissionais capazes de responder satisfatoriamente a essas 
demandas, comunica as autoridades educacionais e aos interessados 
que fará realizar concurso público de provas e títulos para o 

provimento de cargos de Diretor de Escola, disponíveis no quadro de 

recursos humanos na SEE... 
1- Perfil Profissional 
Como gestor público, o Diretor de escola deve reunir em seu perfil 

profissional características que lhe possibilitem: observar, pesquisar e 

refletir sobre o cotidiano escolar de forma a aprimorá-lo 
conscientemente; compreender os condicionamentos políticos e 

sociais que interferem no cotidiano escolar para promover a 
integração com a comunidade, construindo relações de cooperação 

que favoreçam a formação de redes de apoio e a aprendizagem 

recíproca; propor e planejar ações que, voltadas para o contexto 
sócio-econômico e cultural do entorno escolar, incorporem as 
demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos 
pedagógicos da escola; valorizar a gestão participativa como forma de 

fortalecimento institucional e de melhoria dos resultados de 
aprendizagem dos alunos; articular e executar as políticas 

educacionais, na qualidade de líder e mediador entre essas políticas e 

a proposta pedagógica da escola, construída no coletivo da 

comunidade escolar; reconhecer a importância das ações de formação 

continuada para o aprimoramento dos profissionais que atuam na 
escola, criando espaços que favoreçam o desenvolvimento dessas 

ações; cuidar para que as ações de formação continuada se traduzam 

efetivamente em contribuição ao enriquecimento da prática 
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pedagógica em sala de aula; acompanhar e avaliar o desenvolvimento 

da proposta pedagógica e os indicadores de aprendizagem com vistas 

á melhoria do desempenho da escola. Compreender os princípios e 

diretrizes da administração pública e incorporá-los à prática gestora no 
cotidiano da administração escolar. 

 

 

O primeiro dado que nos chama a atenção é a falta de clareza entre gestão e 

direção, pois o termo gestão é mais moderno e evoca uma dimensão administrativa 

que se difere em sua íntegra das funções do diretor de escola. O cargo de Diretor de 

Escolar guarda já em sua denominação a perspectiva de uma escola que gira em 

torno de um personagem que manda e centraliza em sua volta todas as decisões, e 

que historicamente foi se descaracterizando da sua face pedagógica. Quando o 

perfil evoca a presença de um profissional Diretor-Gestor, nos resta perguntar se 

essas duas faces se interligam ou pelo menos se complementam em suas origens.  

Com certeza a resposta será não, pois a gestão vem de uma perspectiva 

gerencial própria da administração moderna capitalista e de uma adaptação de 

meios para uma suposta tentativa de humanização da produção. A simples 

substituição de uma palavra (direção) por outra (gestão) não significa uma mudança 

profunda nas formas de atuação do administrador na educação. A natureza da 

função exige a priori que o administrador escolar seja um educador e possua as 

competências deste para conseguir gerenciar os meios para atingir os fins 

pedagógicos da educação. Segundo Teixeira (1968): 

 

 

Somente o educador ou o professor pode fazer Administração Escolar. 

Administração de ensino ou de escola não é carreira especial para 

que alguém se prepare desde o inicio, por meio de curso 

especializado, mas opção posterior que faz o professor ou o educador 
já formado e com razoável experiência de trabalho (p.14).  

  

 

A descaracterização da profissão tem sido uma constante em nossa sociedade, 

que cada vez mais, vai, em nome de uma suposta modernidade, acabando com 

funções específicas e incentivando a presença de generalistas. Segundo Alves e 

Garcia (2006): 
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Transpor para a escola propostas da administração capitalista, como 

vem ocorrendo na adoção dos Programas de Qualidade Total, revela-
se uma prática inadequada, pois ao tratar a educação como 

mercadoria alarga as possibilidades de privatização do ensino em 
nosso país (p.5).  
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CAPÍTULO III 

OUVIR CONTAR: VIDAS QUE (DE)FORMAM... 

 

 

 

 

Pensar a formação a partir de momentos isolados significa, a meu ver, perder a 

riqueza das malhas e teias constituídas ao longo do nosso crescimento como 

pessoa. Olhar uma trajetória ou como diria Verena Alberti (2004) �Ouvir Contar�, é 

mais do que registrar de forma escrita os depoimentos. Ao ouvir me deparei com 

rememorações, por vezes emocionadas de um passado que vive nas memórias e 

práticas do presente.  

Tentei, nas entrevistas, perceber formas de contar, tanto os episódios da 

infância, como a chegada aos anos de formação para a profissão. Entendi o quanto 

a formação para a profissão se constitui a partir de nossas referências anteriormente 

reconhecidas. Não consegui separar os momentos, porque os entendi como 

extensão uns dos outros. Não me preocupei com formas e sim com as pessoas e 

suas releituras dos períodos da autoconstituição profissional. Essas pararam em 

meio a suas atividades profissionais pra dar vida a uma infância, juventude e 

maioridade cercadas de subjetividades.  

O ativismo desenfreado que, muitas vezes, nos é imposto no cotidiano, nos faz 

esquecer nossa identidade individual. Fragmentamos-nos enquanto pessoas e 

esquecemos a nossa humanidade. Acredito que, mais do que reconstruir, devemos 

rememorar, revisitar e ressignificar nossas trajetórias, que tantas vezes fazem pulsar 

nossas emoções e nos incitam à busca de sentidos para as experiências cotidianas.  

Nesses retornos, as nossas �bases� de formação apontam nossa constituição, 

nossos modelos para a vida e para a profissão, como por exemplo narra a 

entrevistada �A�: �No ensino Médio, aí sim eu já começo a ter um posicionamento 

mais político por conta de um professor...�. Entendi a partir da fala da entrevistada 

que nossas trajetórias escondem nossos modelos para a formação. Isto se reforça 

na medida em que ela afirma: �Eu fiz geografia por causa desse professor, voltei, fiz 

estágio com ele um bom tempo, porque eu achava o cara o máximo...� 

Passamos ao longo da vida nos confrontando com modelos que se justapõem 
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em nossos percursos, indicando-nos muitas vezes, um caminho a seguir. Ao 

recorrermos à memória, pontuamos questões dos mais diversos tipos, desde os 

preconceitos até as relações de embate e crescimento, como afirma a entrevistada 

�B�: �(...) a mulher era criada para casar... para limpar casa... para... olhar o marido... 

para criar os filhos... O menino era criado para o mundo, para estudar... a mulher 

não... não estudava�. 

Confirmamos aqui a complexidade das relações de gênero vivenciadas por nós 

e tão bem guardadas na memória. Tendo em vista que a entrevistada localiza essa 

fala nos idos de 1950, as formas de repressão e preconceito parece destacarem-se, 

pois as afirmações se conjugam como a ressignificação dos momentos vivenciados. 

A mesma indica nas teias do cotidiano infantil formas de resistência, como podemos 

perceber na seguinte fala: �A gente não participava de nada. Esse é um quadro não 

é... mas, em compensação, despertava criatividade. Então a gente buscava outros 

meios...�. Ela busca nessa narrativa abrir em meio ao universo fechado da infância 

uma porta para uma leitura da resistência que recria.    

Olhamos para o nosso passado e, às vezes, por mais que queiramos 

simplificar, os acontecimentos retornam por meio de pessoas, situações e até 

questões mal resolvidas carentes de uma ressignificação. Tentamos às vezes 

minimizar acontecimentos carregados de violência e simplificamos seu sentido, 

conforme podemos perceber na fala da entrevistada �B�:  

 

 

(...) E ainda tinha um agravante, porque eu era canhota e ela batia na 
mão com a régua, para escrever com a direita. Como inchava a mão, 

minha mãe achou melhor pedir ao médico e... engessou, passou uma 
faixa no braço esquerdo para eu acostumar a trabalhar com a direita, 
para não ficar com a mãozinha toda inchadinha não é.  

 

 

O que aos olhos de qualquer leitor soaria como uma forma de violência contra 

a criança, toma aqui uma conotação de consertar algo que estava errado. 

Buscamos no passado sentidos que nos animem, perspectivas que nos ajudem 

a explicar melhor nossas formas de encarar a vida, o mundo e a profissão, mas nem 

sempre temos essa tranqüilidade ao rememorar, pois às vezes encontramos coisas 

que nos custaram altos preços. Encontramos também muitas coisas a resolver. 
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3.1. Revisitando a infância, reconstruindo sentidos 

 

 

 
 

 

A educação encontra-se em um contexto histórico, cultural e filosófico que, de 

certa forma, define seu desenho enquanto espaço formador das pessoas a partir do 

momento em que determina linhas gerais a serem seguidas sistematicamente dentro 

de um contexto educacional específico. A briga travada no campo das práticas está 

localizada em um pensar instituído que, de certa forma, determina a atuação dos 

agentes envolvidos na educação. Tais agentes trazem dentro de si textos definidos 

por ideologias impregnadas de um pragmatismo que, além de contaminar as 

práticas, também contamina seus corpos.  

As instituições que nos cercam povoam nosso fazer profissional sem que nos 

demos conta de sua presença em nossas ações. Os tempos de nossa formação 

geral e o tempo de formação para a profissão não são isentos uns dos outros, pois 

carregam as marcas de nossa individualidade no mundo que nos cerca. Nossa 

presença encontra-se com outras presenças que vão construindo teias de 

significações ao longo do nosso fazer profissional. Muitas vezes tentamos nos 

esquecer de nossa humanidade no processo de formação e desprezamos nossa 

subjetividade, isto nos empobrece e nos tira uma possibilidade rica de relermos 

nossos �fazeres�. Perdemos-nos nas coisas instituídas que se colocam em nosso 

percurso e vamos em busca de padrões que justifiquem nossa existência.  
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Nossa formação é mais do que os bancos escolares, é mais do que o que 

nossos pais nos passaram, eu diria, também é mais do que encontramos na 

profissão, pois esta é só um recorte de uma grande malha que se forma em torno e 

ao longo da vida. Nossas experiências e vivências da infância se entrecruzam com a 

adolescência, juventude e maturidade. Cada momento é único, pois carrega seu 

próprio significado em cada pessoa. Quando lembramos a infância nos deparamos 

com momentos, situações, pessoas e fatos que perpassam nossa memória e dão 

imagem às nossas lembranças que às vezes nos agradam e outras vezes nos 

incomodam, como podemos verificar na fala da entrevistada A: 

 

 

(...) Meu nome é ..., eu nasci em 1956, sou filha única, o que sempre 

me chateou muito. Minha família inteira é portuguesa da Ilha da 
Madeira. Eram rígidos; eles casaram em 1954, vieram para o Brasil já 

com emprego, tudo acertado... E nasci dez anos depois. Tive uma 
infância feliz... eles eram bravos, mas tive uma infância muito feliz, 

tranqüila, viajava bastante, saía bastante, brincava muito na rua, a rua 
era assim... sem asfalto... adorava mexer com barro, brincar de 
escolinha, sempre gostei muito de estudar. Entrei na primeira série, já 

numa escola particular, a princípio, uma escola de freira que eu 

detestei, tinha uniforme, era muito chato, tinha...  na minha cabeça já... 

já rezava desde pequena porque minha família, portuguesa, católica 

demais, então eu achava aquilo um absurdo. Daí comecei a reclamar, 

reclamar... me tiraram e colocaram numa escola municipal, que eu 
amava. Fiquei quatro anos lá, era só até a quarta série... entrei em 

1963 e saí em 1967. Em 1968, então, eu vou para o ginásio. Tive que 
fazer prova de admissão, então foi um caos também. Não consegui 

passar, eu tirei média seis e daí eu não consegui passar... assim, 

rápido, para... ir para a escola pública de novo. Tive que voltar para 
particular, fiquei alguns meses, daí eu fui chamada, voltei para pública. 

Daí eu fiquei na mesma escola pública até o Ensino Médio. Os 
professores... eu acho que tive muita sorte mesmo, da primeira à 

quarta, como de quinta em diante... Eram professores comprometidos, 
não é... que exigiam muita leitura, tinha que trabalhar... bastante, 
trabalhos práticos, não é. Então eu acho que tive muita sorte. E da 
quinta em diante, que foi em escola estadual, os professores tinham 
muita cultura. O professor de Geografia, por exemplo, ele sabia tudo 
de... Português, de História, de outras áreas e eu ficava encantada 
com aquilo... E eles tinham passado pela Escola Nova, por toda a 
capacitação da Escola Nova e então a escola propunha trabalho 

sempre coletivo... então, eu amei. Depois, terminando o Ensino Médio, 

lá vou eu para o vestibular, daí fiz... de primeira a quarta série a gente 

era obrigada a ler muitos livros... 
 

 

A relação com os pais, a primeira professora, a primeira leitura do mundo e de 

seus entremeios nos imprimem uma resiliência que é sentida em nossas narrações 
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sobre aquele momento. A relação com a família, as formas de tratamento, as idéias 

de masculino e feminino, os exageros do certo e errado e tantas outras coisas já 

tomam corpo e falam alto em nossa formação a partir deste período. Mais do que 

uma fragmentação, somos síntese operante de nossas memórias. Nosso movimento 

na sociedade parte de nossas representações constituídas nos momentos de 

convivência com as diversas instituições ao longo de nossa existência. Procuramos, 

mais do que nos encontrar enquanto pessoa, uma linha de sentidos para nossa 

existência. Podemos compreender isso naquilo que a entrevistada �B� coloca: 

 

 

(...) Bom, você quer saber de família? Então... nasci em Minas, na 

cidade de Passos, 1947, 13 de junho e de uma família de 
estrangeiros. Meu avô é sírio, minha avó italiana. Meu pai, filho dos 
dois, ficou mais sírio do que brasileiro. Minha mãe, bem brasileira, 

mas de família portuguesa... E... naquela época, a educação familiar 

era muito rígida. A mulher era criada para casar... para limpar a casa... 
para olhar o marido... para criar os filhos e o menino bem, nitidamente, 
separado, não é. Não tem nada a ver. O menino era criado para o 

mundo, para estudar. A mulher não estudava. Não era comum uma 

mulher estudar. Eu tinha cinco tias professoras, mas professoras 
primárias... na cidade, porque professora primária naquela época fazia 

até a oitava série que era... quarto ano do ginásio e fazia um ano e já 

ia dar aula para primeira série. Essa era aquela normalista inicial. 

Então eu tinha cinco tias professoras. É... mas o meu pai, comerciante 

igual meu avô, uma família, naquela época, tida assim... de classe 
média, mas o acesso à informações muito pouco, só tinha naquele 

rádio que nem era agradável de escutar e jornais, revistas, assim... 
muito pouco. Tinha só aquele que eu lembro, o Cruzeiro e livros, tinha 
muito pouco... muito poucos. Os livros que eu li foram mais de igreja... 
Aí eu lia... escondido, porque não podia ir na igreja protestante. Essa 

religião era... assim uma guerra entre protestante... catolicismo. Era 
assim um negócio assim... bem... separatista. Então... que eu estava 
lendo... mil novecentos e quarenta e sete... cinqüenta e sete até 

sessenta, que eu tinha treze anos. Então que eu lembro que eu 
comecei a procurar ler era esse...onde achava os livros era esse. De 
primeira a quarta eu tinha minhas tias que pegavam na escola. A 
escola tinha aqueles livrinhos para criança, tudo assim muito 

direcionado para religião católica. Então, o pai assim bem rígido, a 

gente não tinha intimidade com o pai. Mãe também era assim... filha... 

os filhos eram criados, assim como se a gente fosse ser inferior, 
irracional, não participava de nada, de conversa de adultos, de 

problemas ou de notícias boas, também. A gente não participava 
nada. Esse é um quadro... Mas, em compensação despertava a 

criatividade. Então a gente buscava outros meios. Eu desenhava 

muito bem... eu tinha muita vivência com colegas.... não na rua, sim... 
ahn... quando pai... e mãe iam lá no final da noite... os vizinhos... 

contar história, bater corda, brincar, ali tudo perto dos pais. Esse aí é o 

quadro. Tem duas irmãs, assim... três irmãs que combinam muito 

bem, nunca vi briga, nunca teve briga, discussão... nada, nada assim 

que aborrecesse. Acho que é uma era, assim, muito tranqüila para os 

pais. 
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Bom...aí em mil novecentos e cinqüenta e sete... cinqüenta e oito, 

não... Entrei na escola em... quanto? Quarenta e sete com mais sete... 

cinqüenta e quatro. Cinqüenta e quatro, primeira série, a gente... 

matriculava na primeira série e não tinha pré... a escola era �Grupo 

Escolar�... só de primeira a quarta e uma disciplina muito rígida... com 

formação de fila, com castigo ao sol... da classe inteira. Se a classe 

conversasse, o Professor reclamava para a Diretora, aquela classe 
ficava no sol... Todo mun... Batia o sinal para entrar para a sala, 
aquela classe ficava no sol porque não se comportou bem... Tinha a 
sala de aula, a professora era distante... exigente... e... eu ainda tive 
um agravante porque eu era canhota e... ela batia na mão com régua, 

para escrever com a direita. Como inchava a mão, minha mãe achou 

melhor pedir um médico e... engessou, passou uma faixa no braço 

esquerdo... para eu acostumar trabalhar com a direita, para não ficar 

com a mãozinha toda inchadinha. Então... Eu não achei 

traumatizante... achava normal... achava que eu que estava errada 
mesmo, porque escrevia com a esquerda, não... de repente, o lápis 

estava na esquerda, todo mundo escrevia com a direita. Então eu não 
senti, assim... trauma. Eu acha... quando batia na minha mão, que 

ardia, tal, mas eu estava errada. Eu achava que eu estava errada. 
Então não lembro, assim de ser... um trauma. Se ficou algum, também 

não sei. Então é essa a lembrança que tenho do Grupo Escolar, que 
essa é uma passagem... mas lembro também de muitas premiações... 

Então premiava-se a melhor redação... o melhor desenho... batia 

palma, comemorava... cantava-se o Hino...a gente amava o Brasil de 
todo jeito, nossa! Era uma paixão pelo Brasil, pela bandeira. Era um 

respeito, era uma coisa, assim... bem militar e nós não estávamos no 

regime militar... Se é cinqüenta e quatro, então não estava no regime 

militar, mas era assim... o Brasil era muito amado, de primeira a 
quarta. Quando chegou na quarta série me disseram que eu tinha que 

fazer uma prova... Bem assim: �amanhã você tem que fazer uma 

prova... porque tem... oito escolas... oito Grupos Escolares... e desses 
oito, poucos vão entrar na escola, no Ginásio�, que era só um 
Ginásio... 
Está... e retornando um pouquinho à primeira, à quarta, os 

professores, já falei que eles eram distantes, assim, do aluno. Era 

muito distante e o método de ensinar era silábico. Não havia assim... 

brincadeiras... Era um trabalho. A gente sabia que ia para a escola, a 
gente ia para trabalhar... Lá na escola não tinha brincadeira, lá na 

escola não tinha muita coisa. O máximo que tinha era lápis de cor 

para colorir e desenhar... Não existia brincadeira nos intervalos, a 
gente brincava de roda, mas na sala de aula era, assim, encarado 
como... um trabalho mesmo... e o método silábico... acho assim... até 

hoje eu não sei como a gente aprendeu a ler porque... era difícil, 

assim... tinha dificuldade... Ahn... na primeira cartilha eu lembro que 
eu sabia tudo de cor. Eu olhava na gravura, eu sabia... eu sei até hoje. 

Vivi viu o Vavá; Vavá viu o vovô; vo-vô; vo-vó, tudo com V. Então eu 

decorava... eu sabia de cor e salteado. Eu já via os desenhos, eu já... 

já lia olhando para o céu, para minha mãe. Minha mãe ficava brava: 

�você está... decorou! Você não sabe essa letrinha!� E eu ficava 

apavorada. Aí, depois, eu lembro também, que tinha que recortar... 

Então, decoramos aquele tanto de cartazes, aí vinha a fase do 

recorte... aí essa era difícil, porque recortava a tira inteira. A gente não 

falava �frase�, não é. A gente falava assim �as tirinhas�, �do cartaz�. 

E... eram recortadas e a professora fazia a gente ler... embaralhava e 
fazia a gente ler. Então eu tinha que decorar, cada começo de cada 

frase... depois recortou a palavra, misturou tudo quanto é palavra... Aí 

eu tinha que achar a palavra e... não era uma brincadeira... não era 

encarado como brincadeira. Era um dever, uma obrigação, assim... 
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O detalhamento desse período de formação nos dá a impressão de um misto 

de prazer e sofrimento que se alternam e se confrontam na memória da entrevistada 

a respeito de seu passado. Cenas que hoje poderiam ser consideradas de extrema 

violência contra a criança eram vistas com naturalidade e tratadas como anomalias, 

como é o caso da entrevistada B narrando o episódio do engessamento do braço 

esquerdo após o inchaço das pancadas deferidas pelo professor. O fato de a classe 

ficar exposta ao sol, por não haver se comportado bem, denota um valor atribuído ao 

castigo como forma de disciplinar para as aprendizagens. A naturalidade com que 

nos relacionamos com situações como esta nos remete para a assimilação daquilo 

que era socialmente aceito naquele período. Podemos entender isto a partir da fala 

do entrevistado �D�: 

 

 

(...) Ah! Eu... a minha ida para a escola que eu me lembro ela foi 
tranqüila. Eu sempre, ao longo do percurso escolar eu sempre fui uma 
pessoa bastante aplicada, bastante estudiosa, tirava... obtinha boas 
notas na escola. Eu me lembro que a minha mãe acompanhava a 
nossa vida escolar... ela participava de todas as reuniões de pais, ela 

participava, acompanhava, estimulava..., o estudo tanto meu quanto 
de meu irmão e posteriormente da minha irmã! E... nós tínhamos..., eu 

freqüentei, a primeira escola que freqüentei foi a ... hoje, não é!? 

Chama-se Escola Estadual Renato Braga, que ficava na Vila das 
Belezas, na Estrada de Itapecerica da Serra, que lá foi onde nasci, fui 

criado lá até os 10 anos de idade e... lá eu fiz da 1ª à 4ª série, era uma 
escola... eu me lembro até hoje uma cena que me chamou a atenção, 
que até hoje permanece na memória de dois colegas de sala bastante 
indisciplinados, vamos dizer assim... E que um diretor, na época era 

um diretor, entrou na sala com os dois rapazes, falou alguma coisa 
para a turma, levantou os dois rapazes pelo cabelo e bateu um com a 
cara no outro, ... era uma cena que chocou... me lembro que na época 

nós todos, é... todos os alunos, é ... Tinham que se apresentar 

uniformizados, dentro do horário... não havia tolerância de horário, é... 

Fazíamos fila para a entrada, para a subida da aula, é... hum... 

Fazíamos fila para sair do colégio, cantávamos os hinos, seja nas 

datas mas... nas datas civis o Hino Nacional ou em outras datas o 
Hino da Independência, o Hino da Bandeira, nós cantávamos na 

época, e... das professoras eu não me lembro muito... Mas me lembro 

muito das professoras mais... Eu particularmente nunca tive 
problemas em relação à disciplina, qualquer coisa assim com os 
professores. Não me recordo, não me recordo das minhas professoras 

do primário, não me recordo... mais, era uma escola, na época, dentro 

dos padrões, a concepção da época, uma escola (Qual é a época?...) 

do início da década de 1970... é de 1970 a 1974, nesse período, no 
auge da ditadura militar, não é?! 
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Esse misto de educação com espancamento e uniformização demonstra o 

quanto nossas memórias de deformam são mais resistentes ao tempo do que 

aquelas que nos formam. O fato de ter gravado a cena de violência do diretor 

espancando os colegas de classe, com certeza, povoa a relação do entrevistado 

com o universo profissional que o cerca hoje. Os olhos do entrevistado brilharam e 

marejaram, como se quisesse chorar por um momento ao relembrar o episódio que 

vivenciara no interior da escola. Aqui podemos inferir sentidos de formação e 

deformação ao longo de nossos percursos escolares.  

Interessante notar que o entrevistado acima afirma não se lembrar de nenhum 

dos professores daquele período. A recordação das professoras do primário era 

como uma nuvem densa que não ganhara significado nas memórias deste 

depoente. A estrutura da escola de disciplinação e ordem se sobrepunham a 

qualquer outra representação que pudesse ganhar conotação positiva. Ele se 

lembra, por exemplo, de que tinha de formar fila, manter silêncio, cantar o Hino 

Nacional, de cenas de violência contra os colegas, entretanto, não se recorda de 

nenhum momento significativo de aprendizagem em que os professores tenham 

contribuído de alguma forma com algo para a vida.  

Tentamos identificar nossas relações com nossa profissão e com os outros por 

meio dos óculos de nossa interação com o mundo da nossa formação profissional. 

Os percursos escolares vivenciados por cada um trazem um desenho que povoa 

nosso imaginário e compõe nossa forma de ver e viver nos espaços onde re-

significamos nosso estar no mundo. A recordação dos professores, dos espaços 

escolares, dos lugares e cenas vivenciadas por nós aponta para onde nossos 

percursos de formação nos levaram ao longo de nossa existência. Mais do que nos 

levaram, convenceram-nos a respeito de coisas, posições e visões do mundo e dos 

valores em relação às coisas que nos cercam.  

A forma como alguns dos entrevistados representam seus percursos escolares 

ao longo da vida traz um tom de algo colorido, cheio de vida e que, apesar dos 

modelos mais ou menos autoritários, ganham um contorno carregado de 

sentimentos e saudosismos. Podemos perceber isto na entrevistada C, quando a 

mesma relata: 
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(...) Retomando... de 1ª à 4ª série é... quando eu fui é... nesse período 

de 1ª à 4ª série tive uma educação tradicional, não rígida, não 

autoritária, então, a escola nunca precisou ser cobrada de fazer a lição 

de casa, de cumprir as tarefas, mas não havia necessidade de estar 

acompanhando... de você estar... é... de estar brigando, mas um olhar 
dos pais daquela época, aliás os pais naquela época, na minha família 

bastava para você saber se você estava fazendo alguma coisa certa 

ou errada se você ia levar bronca quando chagasse em casa e... eu 
tive uma rotatividade muito grande da 2ª à 4ª série... então eu lembro 

bem da 1ª série que eu tive uma professora mais rígida onde a gente 

aprendia pela Cartilha Caminho Suave, então você tinha que aprender 

pelo �ba be bi bo bu� é... a repetição de palavras, repetição de frases 

é... então era uma coisa mais decorativa... tinha que estar  fazendo... 
tinha muitos exercícios, não podia fazer a letra muito pequena porque 

se fizesse a letra muito pequena reclamava, tinha o caderno de 
caligrafia... a gente era obrigado a estar fazendo o caderno de 
caligrafia, repetindo muitas vezes as palavras é... Da 1ª série foi o que 

marcou mais por ser a professora rígida, mas uma professora que até 

hoje eu tenho contato e que eu mais gosto, porque pela educação que 

ela passou para nós pelo ensino ela foi rígida, mas é... foi uma das 

melhores. Então... não pela forma de ensinar mais pela cobrança está 
fazendo a coisa certa do jeito que Lea queria mais é... mais o lado que 

ela tinha de exigir ela também tinha de dar atenção é... e de conversar 

com a família, tinha naquela época contato muito grande do professor 

e a família... então... se tinha o trabalho dos dois lados... então... se 

você fizesse alguma coisa na escola errado você sabia que em casa 

seria chamado a atenção e... 2ª à 4ª série já teve uma rotatividade de 

professores muito grande... professor entrava tinha alguns problemas 
de saúde saia... aí... tirava licença, então a gente não tinha aquele 

direcionamento que a gente tinha na 1ª série, era diferente! Então 

você começava um certo trabalho com um professor, de repente 
aquele professor mudava e... ou faltava muito e a gente sempre ficava 
na sala de outros professores, então a gente não tinha direcionamento 

que nós pudemos ter na 1ª série... aí... de 5ª à 8ª série já foi um 

período que os professores é... só mudavam, trocavam de disciplina, 

mas permanecia o mesmo professor então tinha contato muito grande 
então... já sabia que ele... que forma que as coisas fossem feitas, 
então nós tínhamos professores que davam abertura para estar 
devolvendo como nós aprendemos é... e tinha professor que não... 

que queria que... que a gente devolvesse exatamente o texto que ele 
tinha sido passado com todos os pontos e vírgulas. 

 

 

A escola tem a partir dos relatos um novo desenho, pois está permeada pela 

subjetividade de cada um dos narradores. Todas as situações que foram vividas 

ganham força nas falas e dão significado para algumas formas de agir e fazer. 

Lembrar desde o professor que mais marcou, ou ainda aquele que fazia um trabalho 

diferenciado, percebido somente em uma leitura a partir do hoje, remete-nos à 

compreensão da importância das marcas desses momentos na vida de cada um. A 

imaginação funciona como mecanismo que nos leva, geralmente, a dar sentido às 
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coisas que ocorrem ao longo de nossa vida, independente de suas marcas boas ou 

ruins. As instituições sociais nos colocam diante de modelos que ganham sentido e 

invadem nossas análises sobre o mundo e as coisas que nos cercam. Nesse 

momento, reconhecemos as instituições como uma parte importante em nossa 

formação. A escola traz uma rede de valores que passa a habitar em nós e ganham 

significado nas instituições que nos cercam e educam. 

 

 

3.2. Instituído e instituinte: das coisas que vivem em nós 

 

 

Vivemos na fronteira do instituído com o instituinte e nos posicionamos para 

uma leitura de mundo a partir dos referenciais dados por este quadro. Os diversos 

momentos de nossa formação mais do que recordações são verdadeiros campos de 

aragem regados por nossa humanidade presente a todos os momentos em nossa 

relação com o mundo e com as coisas que nos rodeiam A pragmática do instituído, 

muitas vezes, leva-nos a uma falsa condição de entendimento daquilo que nos move 

na vida, definindo a priori os arquétipos e modelos com os quais nos confrontamos. 

Este modelo define até as formas de saber, excluindo assim tudo aquilo que não se 

adequar ao seu reconhecimento. Podemos confirmar isto na fala da entrevistada B: 

 

 

(...) Tá... e retornando um pouquinho à primeira e à quarta, os 

professores é... já falei que eles eram distantes, assim, do aluno. Era 

muito distante e... o método de ensinar era silábico. Não havia assim... 

brincadeiras... Era um trabalho. A gente sabia que ia para a escola, a 
gente ia para trabalhar... Lá na escola não tinha brincadeira, lá na 

escola não tinha muita coisa. O máximo que tinha era lápis de cor pra 

colorir e desenhar... Não existia brincadeira nos intervalos, a gente... 

brincava de roda, mas na sala de aula era, assim, encarado como... 
um trabalho mesmo... e o método silábico... acho assim... até hoje eu 

não sei como a gente aprendeu a ler porque... era difícil, assim... tinha 

dificuldade... Ahn... na primeira cartilha eu lembro que eu sabia tudo 
de cor. Eu olhava na gravura, eu sabia... eu sei até hoje. Vivi viu o 

Vavá; Vavá viu o vovô; vo-vô; vo-vó, tudo com V. Então eu decorava... 

eu sabia de cor, salteado. Eu já via os desenhos, eu já lia olhando 

para o céu, para minha mãe. Minha mãe ficava brava: �você está... 

decorou! Você não sabe essa letrinha!� E eu ficava apavorada. Aí, 

depois, eu lembro também, que tinha que recortar... Então, decoramos 

aquele tanto de cartazes, aí vinha a fase do recorte... aí essa era 

difícil, porque recortava a tira inteira. A gente não falava �frase�, não 

é? A gente falava assim �as tirinhas�, �do cartaz�. E... eram recortadas 



49 

 

e a professora fazia a gente ler... embaralhava e fazia a gente ler. 
Então eu tinha que decorar, então, cada começo de cada frase... 

depois recortou a palavra, depois misturou tudo quanto é palavra... Aí 

eu tinha que achar a palavra e... não era uma brincadeira... não era 

encarado como brincadeira. Era um dever, uma obrigação, assim... 
Hoje eu vejo as crianças brincando, assim, �vamos recortar�, todo 

mundo rindo e feliz. Não, era num silêncio, numa tranqüilidade, era 

numa concentração, vamos dizer assim e... a professora já dava tudo 

recortado para a gente não se machucar, depois recortava as sílabas, 

depois aí nós trabalhávamos com as sílabas, juntando sílabas ali. Aí 

eu ficava em casa, muitas vezes, formando palavrinhas que ninguém 

tinha formado. Essa era uma distração... de casa, tirando aquelas... 

bonecas de... papelão, que não tinha... não tinha brinquedos... assim, 

vistosos... Não tinha... sabonetes vistosos, não tinha guaraná, não 

tinha refrigerante. Era assim, uma coisa muito pobre. Hoje, eu 
comparando, eu acho que o Brasil daquela época, a família, mesmo 

ela tendo, sendo assim uma família é... que pudesse comprar, não 

comprava porque era tudo muito caro. A minha avó falava: �olha, essa 

caixa de bombom, ela veio não sei da onde�. Eu achava que era muito 

longe. Então era... muito simples a vida da família, seja ela... pobre ou 

mais ou menos, as condições eram muito pequenas, assim, não tinha 

muita alternativa, muito visual, nada... Isso aí eu lembro de... da quarta 

série, todos os professores, assim, mas só o que marcou mais foi 
mesmo o da primeira série, por causa da mão, não é, que eu lembro 

da Dona Ínis, porque eu tinha... eu estava errando... eu estava 
escrevendo com a direita... eu tive muita dificuldade, mesmo. Não 

tenho uma letra boa hoje. Procuro fazer o melhor, mas na lousa é um 

espetáculo a minha letra, não sei nem como. E... de quinta série, das 

quartas séries, eu lembro o nome da primeira, que é Ínis. Não...não 

lembro mais de nenhuma professora... posso lembrar assim do rosto, 
agora, assim... forçando um pouquinho... mas nome, nome eu não 

lembro. Fatos... também não lemb... ah, lembro, ahnn... Maria José... 

Professora Maria José... Essa marcou porque ela me elogiava muito... 

acho que era a única. Então ela elogiava as coisas que a gente fazia e 

para a gente ficou assim... é... acho que ela era da quarta série... ela 

elogiava, ela era mais próxima... mas ela era bem velha. Eu achava 

ela muito velha... talvez nem fosse. Então, mas muito meiga, assim 

muito chi... muito diferente dessa da primeira série, que era... de 
segunda, terceira... Essa da quarta série. Professora Maria José, que 

a gente chamava de �Zezé�. Da... do Grupo Escolar... lembro da 

Diretora... lembro... terrível... nossa! Dona França. Temida por todos: 

professores, alunos e pais... sabe, uma coisa, assim... fora de série. 

Esse é de quarta série. Passando, agora, que me falaram que eu tinha 

que fazer uma prova... que não era tudo muito claro para a criança... 

Era assim: �você vai fazer tal coisa�. Não era muito explicado as 

coisas. Até que explicava muito porque minhas tias eram professoras, 
então até que me explicaram que havia...pouca gente ia passar... para 
esse...colégio estadual... para o primeiro ano ginasial. Então que era 

para eu fazer a prova muito direitinho... não usar a borracha muito, 
que conta... conta tudo, não... evitar errar e não usar a borracha que... 

pouca gente ia para esse tal colégio estadual, que eu nem sabia onde 

que era o colégio estadual... cidade pequenininha. Aí, depois de 

alguns dias, minha mãe foi nessa escola, me levou junto para procurar 
meu nome numa lista das pessoas que tinham conseguido entrar para 
o primeiro... ginasial. Graças a Deus eu estava nessa lista porque se 
não tivesse, não sei o que ia acontecer, não. Ela num ameaçou, não, 

mas a gente não sabe, não é. Eu sei que meus vizinhos... tinha um 
vizinho muito rico, muito, muito rico mesmo, fazendeiro...as filhas dele 
não entraram. Aí, ia tudo para a escola particular... colégio de freira... 
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escola particular e aí... esse pessoal, minhas colegas iam todos para a 
escola particular e nesse colégio estadual, entravam essas pessoas 

da seleção.  
 

 

Podemos falar aqui que, mais do que uma formação, passamos, ao longo da 

vida, por uma deformação, pois muito do que pregamos e conhecemos foi nos dado 

por meio das instituições sociais com as quais convivemos. Estas são presenças 

marcantes em nossos valores e formas de reconhecimento do universo que nos 

cerca e educa. Muitas vezes, as nossas leituras podem não ser nossas assim como 

também os nossos significados para com o mundo podem não encontrar 

confirmação em nossos sentidos mais profundos que buscam explicações para 

tantas coisas que nos atormentam em nosso existir. A concludente de nossas 

experiências nos coloca em contato com nossas resistências, às coisas e aos 

modelos que nos são impostos. Mais do receber passivamente, somos também uma 

possibilidade de problematização, pois nem sempre atribuímos o sentido propositivo 

daquilo que nos impõem. Tudo em nossa vida pode formar e deformar, pois vivemos 

no limiar da dialética existencial que, mais do que nos enquadra, nos incita a resistir 

e a recriar.  

O simples fato de narrar um percurso formativo já nos dá a idéia de como as 

coisas são re-significadas. O contexto político em que nos formamos aponta para as 

questões ideológicas presentes em nossas práticas profissionais, pois nele estão 

contidas as marcas das instituições sociais, utilizadas para a manutenção e 

perpetuação destas. Nossas posições diante de cada momento político também 

indicam nossa resistência, ou não, em relação às formas de receber as imposições 

sociais. O traçado de nossa reflexão aponta para uma leitura do momento e de suas 

implicações em nossas experiências de formação. Quando os gestores se referem 

ao momento em que tiveram contato com as questões políticas da época vivenciada, 

podemos perceber que o espaço escolar foi, nesse aspecto, o lugar privilegiado para 

tal apropriação e podemos confirmar isto na fala da entrevistada C: 

 

 

(...) No período de 5ª à 8ª série nós não tínhamos é... muito contato 
com a política é... não se ouvia muito professor falar na parte de 

política, nós tínhamos um período que existia Educação Moral e 

Cívica então era onde se comentava um pouco mais... é... talvez pelo 
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professor não ser um professor muito ativo então a gente não... não 

teve muito contato com a política, e... a minha família veio de um 

período que se falava muito de Jânio Quadros, que era... tinha um 

envolvimento político mas... eu não peguei esta época, minha mãe era 

criança e eu não peguei... eu não gosto muito de política de assunto 

que... não me interessa muito, é... por conta de não ter tido uma 

educação que não se falava muito disso... como se fala hoje... então 

se eu tivesse na época igual as crianças de hoje já ouve falar em 

política desde cedo é... que se faz até uma com as crianças... e... com 

as crianças ensinando a votar, se faz hoje na escola, na minha época 

não tinha, se falava muito pouco em política. 
 

 

Muitas vezes, quando não entendemos profundamente o momento em que 

estamos vivendo, fazemos leituras inocentes dos fatos e acontecimentos que estão 

à nossa volta. Damos a estes acontecimentos o tamanho de nossas interpretações, 

que se conjugam em nossa relação com o mundo. Reconhecer na formação nossa 

assimilação de valores sociais nos compromete com um sentido outro, que mora nas 

estruturas sociais que sobrevivem em nós. As coisas que ganham significado em 

nós são de acordo com aquilo que entendemos no momento, como sendo o correto. 

Podemos entender isto na fala da entrevistada �A�:  

 

 

(...) Ahnnn... na quarta série, lá para o ano de 67... 68, é... eu lembro 

que... tinha aquela música: �eu te amo, meu Brasil�, tal. Eu adorava a 

música. Não sabia por que era tocada, não, mas eu achava muito 

legal. Então, no carro do meu pai tinha um adesivo: �Ame-o ou deixe-
o�, é... assim... de uma coisa bem nacionalista, você lutar, tá. Eu 

achava bárbaro. Quem que não gosta desse país maravilhoso. 

Naquela minha fase de infância, era deslumbrada. Sempre gostei 
muito daquilo, mas não consegui entender. Só vim a entender isso... 
anos mais tarde, e... consegui ver. É..., mas assim... o tempo inteiro 

escutei falar de uma democracia que não era no Brasil e quando 

escutava do Brasil, escutava que era um... um país... eles não falavam 

terceiro mundo... que era um país subdesenvolvido... muito rico e que 

um dia ia ser muito rico. Ahnnn... mas daí a palavra subdesenvolvido 

foi proibido para os professores da época, que eles comentavam. Eles 

tinham que falar que era país em desenvolvimento. A palavra 

subdesenvolvido foi tirada dos livros na época, e... quem falasse podia 

ser chamado para depor também... era uma confusão, não é, então... 

eu só escutava assim. Ahnnn... tinha... eu não entendia direito, não, o 

que que estava acontecendo. Eu via algumas pessoas bravas, outras, 
mas eu não tinha clareza de tudo o que ocorria no país... nenhuma, 

porque... é... as pessoas que tinham... essa clareza, até... para 
explicar... tinham medo, sempre tinha alguém envolvido na família... 

que estava... é... desaparecido ou... que estava preso, então tinham 

medo e não falavam. Então faltou essa clareza. 
 

 



52 

 

Nem sempre temos clareza dos fatos e da historicidade presentes em nossos 

contextos de formação, porém, o reconhecimento das formas pelas quais fizemos a 

leitura do momento, e nos apropriamos dos sentidos já representa a experiência da 

re-significação de nosso percurso em relação à apropriação das coisas que nos 

cercam e nos formam. As diversas instituições que nos rodeiam nos cercam de 

valores e formas de entender o mundo em cada momento, o que não nos livra das 

diversas formas de assimilação das ideologias. Cada época demonstra como nos 

posicionamos diante de cada situação apresentada e indica a leitura que fazemos. A 

entrevistada �B� também confirma isto: 

 

 

(...) E o que a gente sabia...a gente achava, assim, que o Brasil era 
muito longe. Não era a terra que eu nasci. O Brasil, o governo era uma 

coisa, assim... abstrata... longe. Não era a terra que estava nascendo. 
Lógico, eu sabia que o Brasil era a terra que eu nasci, que é isso, mas 

o governo, as coisas que estavam acontecendo, nunca poderia ser 
perto de mim, que eu estava muito longe, só tinha aquele rádio... uma 

rádio, no jornal... jornal nacional, lá �Jornal do Brasil�, que você não 

entendia.   
 

 

Como afirmei anteriormente, são malhas tecidas ao prazer e calor do momento 

em que vivemos e nos formamos. Como deixar de lado esse nosso entendimento, às 

vezes inocente, de interpretar a vida se isto ocasionalmente se coloca como 

instrumento de sobrevivência em nossos elos com o mundo que nos rodeia e nos 

incomoda? Pensar a formação é também pensar contextos e textos diversos que se 

construíram dentro de nossa busca por significados socialmente aceitos. Posso 

parecer pragmático, mas não abro mão de afirmar que somos síntese de todos os 

momentos vividos ao longo de nossa formação, e nos fragmentamos ao longo dos 

processos apresentados pelas demandas que se colocam em nossa existência 

concreta. Não há como separar a nossa memória em fragmentos estanques que não 

se relacionam entre si, pois não existe exclusão entre o que vivemos e o que somos, 

posto que é esta interação que constitui o meu existir no hoje, no agora. 
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3.3- Dos modelos que vivem em nós 

 

 

Os gestores formados para a profissão dentro de um quadro ditatorial podem 

dar significados às suas experiências de formação, aceitando ou rejeitando aquilo 

que o momento lhes impôs, pois, mais do que receptores, somos capacidade 

permanente de resistência àquilo que nos é colocado. Muitas outras existências 

cruzam as nossas, ora nos ensinam, ora nos colocam em xeque. Construímos 

referências a partir de nossos encontros com outras pessoas, que despertam em 

nós sentidos para os mais diversos contextos. Rememoramos os marcos de nossa 

formação da forma menos traumática possível e damos valor desde as pequenas 

coisas até as grandes. A entrevistada �A� afirma: 

 

 

(...) Ahnn... da primeira à quarta série a gente era obrigada a ler 
muitos livros. E... daí a gente tinha que se posicionar, e sempre... todo 
posicionamento, na minha opinião, é político, não... Então a gente 

tinha que se posicionar o tempo inteiro. Mas eu não ligava muito para 
política, não lembro, nessa fase, nada partidário, ahn, escutava meu 

pai reclamar muito da situação econômica, tal, porque ele tinha 

supermercado, mas eu... não tinha ainda... noção, não é... de quinta 

série em diante, lá para a oitava... eu começo a perceber, que... tinha 

uma movimentação diferente, lá para 68... Ahnn... mas também não 

me engajei em movimento nenhum. No Ensino Médio, aí sim, eu já 

começo a ter um posicionamento mais político por conta de um 
professor. E é o (...) Marin, que é o professor de Geografia, que ele é 

da USP, eu... eu fiz Geografia por causa desse professor, voltei, fiz 
estágio com ele um bom tempo porque eu achava o cara um máximo, 

não é... de... nos posicionamentos, na... nas atitudes dele como 

profissional, eu achava assim... o máximo, gostava demais dele. Aí eu 

comecei a me importar com as questões políticas do país, a própria 

geografia econômica, que ele foi despertando. Ahnnn... ele trabalhava 

muitas questões da Amazônia, na época. Ele trazia as questões 

econômicas mesmo assim... que eu... das dívidas que já estavam 

sendo contraídas. Ahnn... fazia que a gente lesse muito jornal... 
discutisse... mostrava o que a Folha, o que a Folha fazia... escrevia... 
como é que ela camuflava... a gente começa a perceber a questão 

das músicas. O que que as músicas traziam, e... a época de Ditadura, 

ainda, eles tinham muito medo, os professores... de falar... isso eu não 

posso falar! Isso foi o tempo inteiro, eu só escutava isso: ...eu não 

posso comentar isso... eu não posso falar desse assunto... Ahnn... foi 

de 68 até ... quando eu me formei... e só esse de Geografia que tinha 
coragem, claramente, de falar que o governo estava errado... que... os 
militares estavam fazendo isso ou que estavam sumindo pessoas, que 
estavam morrendo. Era o único professor que tinha coragem... de falar 

alguma coisa, os demais não tinham. Então a gente percebia assim, 
sempre nas entrelinhas... Mesmo as músicas censuradas... a gente 

não tinha acesso, aquelas censuradas, você tem mais acesso hoje. 
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Naquela época você não tinha. Então não sabia direito o que estava 

acontecendo, não. Ahnn 
 

 

Essas significações construídas a partir da presença do outro em nossa vida 

podem nos indicar o quanto nossas memórias identificam, em nossas vivências 

grupais, itens de nossa formação que nos colocam em consonância com os grupos 

dos quais fazemos parte. São marcas tênues que dividem o individual do grupal e 

nos colocam em uma teia de relações constituídas ao longo de nossa existência. 

Uma marca, uma palavra, um incentivo ou uma aula são motivos mais do que 

suficientes para nos influenciar e nos dar sentido para algumas coisas que são 

próprias de nossa experiência de informação. Buscamos formas de dar significado 

para nossa profissão por meio de exemplos que contemplam essa presença do outro 

em nós. Verificamos isso também na fala da entrevistada �C�: 

 

 

(...) Da 5ª à 8ª série foi o período que mais me marcou que assim os 

professores, eles... é... a maioria dos professores eram professores 

muito próximos a nós, então assim... da 1ª a... como foi na mesma 
escola de 1ª à 8ª série então a gente tinha contato maior com os 
professores, com as pessoas que trabalhavam na escola, com o 
Diretor que dificilmente é... tinha mudança de Diretor, então... o 

Diretor, o coordenador, os professores, era um grupo muito bom e era 
um grupo que não tinha muita atividade, então a gente tinha um 
contato grande com os professores e... e trabalhos...é...a única 

dificuldade que eu tinha na época, maior dificuldade, é era alguma 

coisa oral porque, porque nós tínhamos o receio, nós tínhamos o 

professor de Ciências que fazia chamada oral, é... esse professor ele 
queria exatamente os pontos e as vírgulas, então você não podia sair 
fora daquilo que... era o texto então você tinha que responder... ele 

mais chamava do lado da mesa e você tinha... ele fazia as perguntas 

e cada pergunta valia uma certa participação e você tinha que 

responder exatamente o texto de acordo com o que ele pediu. Então 

você tinha que estudar e decorar o texto para você devolver o que ele 

queria. Então isso dava dificuldade porque você não tinha abertura 

para você colocar o que você tinha entendido, você tinha que 

responder o que você tinha... o que ele tinha passado... isso foi mais 

ou menos... essas coisas de 5ª à 8ª série... mais ou menos de 77 a 85 

e ... com a professora que eu gostava muito era História, então... 

História tinha essa abertura de poder se colocar, de colocar o que 
você tinha entendido e era um período que eu gostava bastante, era 
uma disciplina que eu gostava bastante e que eu ia muito bem, acho 
que por gostar, não é?... Matemática também eu tive professores 
neste período até 85, professores muito bons e professores de 

Geometria que a gente de uma não para o outro permanecia o 

professor tinha um contato maior com o professor,... ele conhecia 
você, ele conhecia sua família e isso facilitava no que você... na 
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matéria... no que você tinha que fazer porque você sabia o que o 
professor ia cobrar da sua família, que ele ia cobrar de você... 

 

 

Mais do que nos influenciamos, identificamos-nos, com formas, jeitos e fazeres 

que o outro acaba imprimindo em nós. A afirmação de que a professora X marcou 

muito minha vida já indica a presença viva dessa na memória da entrevistada a 

respeito de sua formação. Pois é da natureza humana guardar o que foi bom ou 

ruim. Nas nossas memórias, temos a possibilidade de, a partir de uma releitura, 

atribuir mais ou menos ênfase a este ou àquele fato. Não podemos isolar a 

possibilidade de que as nossas memórias, não só escolares, mas também de nossa 

atuação em outros setores nos quais nos constituímos profissionais também ganham 

força em nossas práticas. Para alguns, o momento marcante de mudança 

significativa nas referências de mundo podem estar ligado a ambientes profissionais 

vivenciados fora do contexto institucional da educação formal, como afirma, por 

exemplo, o entrevistado �D�: 

 

 

(...) E eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava justamente no setor 
de contabilidade e... contas a pagar o que me influenciou na época a 

fazer o curso de contabilidade e eu... minha... a minha formação do 

terceiro... do Ensino Médio é de Técnico de Contabilidade, não é?! E... 

foi neste momento da minha vida do primeiro para o segundo ano que 
o mundo começou a se abrir de forma mais ampla para mim, não é?! 

Que onde... eu passei a ter contato com o segmento mais, é... rebelde 

da sociedade que era o pessoal ligado a ... ao Movimento Tropicalista, 
MPB, Rock Nacional, Estrangeiro,... então esse foi o segmento que 

na... a partir dos dezesseis anos eu comecei a freqüentar, vamos dizer 

assim... é foi o segmento,... foi a partir desse contato com este 

universo que eu passei a ter..., começar a despertar a minha 

consciência para as questões de caráter político. Isso vai... é... essa 
condição, essa vivência. Tem que deixar claro que essa vivência fora 

do ambiente familiar e não dentro dele, não é?! De uma certa forma 
pode até ser essa opção, ela tenha ocorrido até para fazer um contra 
ponto àquela formação que eu tinha dentro da minha casa, junto com 

a família, o que aliás é... gerou enormes, é... conflitos familiares 

comigo, para ... para comigo, não é?! Porque meus pais não 

aceitavam eu estar cabeludo, eu... sair para as, para as... para as 
agitações, para noitada e chegar no dia seguinte... O padrão de... 

convivência familiar que meus pais possuíam, não admitia esse tipo 
de comportamento rebelde por parte dos filhos e isso vai gerar uma... 
um conflito que vai se estender por muitos anos no interior da minha 
família eu... em relação ao meu pai e a minha mãe até mesmo os 

meus irmãos que não aceitavam esse tipo de comportamento. Foi com 
essa vivência que eu passei a ter, é... maior clareza, passei a me 

aproximar das questões das preocupações de caráter político. E eu 
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acredito... foi também é... por conta dessa vivência que posteriormente 

em 83 eu ingressei numa faculdade, ... faculdade de... para o Curso 
de História, e a partir daí que a gente vai ter que ... eu vou ter uma... 

uma verdadeira guinada na minha vida, não é?! E... termos de política, 

em termos de democracia, de... de autoritarismo e assim por diante... 
 

 

O entrevistado D coloca seu despertar para as questões políticas dentro de um 

contexto de conflito existente entre um novo modo de comportar-se e das formas de 

como isso gerou problemas com as suas referências familiares. Na rejeição do 

modelo imposto pelo grupo familiar, ele encontrou novo sentido que o despertou 

para questões políticas. As memórias nos trazem à tona o emaranhado de coisas 

que se escondem por trás de um ser humano. Aproximamo-nos na mesma 

proporção em que nos distanciamos dos elementos que contribuíram para a 

construção de nossas histórias. Não nos formamos no espaço sideral, mas sim no 

complexo mundo dos seres humanos e das relações sociais que se impõem em 

nossas existências profissionais. Olhamos com dúvida e tentamos encontrar os 

motivos que nos conduziram a esta ou aquela posição ao logo de nossa caminhada 

para a profissão.  

O próprio posicionamento político nos coloca diante de um universo de 

situações que se montam ao longo de nossa formação. Pensar o contato inicial que 

tivemos com as premissas da discussão política nos leva para o horizonte dos 

modelos nos quais fomos educados. Nossas aproximações com os contextos que 

nos inseriram nessa discussão indicam para onde vão nossas práticas políticas na 

atualidade. Não posso afirmar que a definição de política é a mesma para cada um 

dos entrevistados, pois como já explanei, muitas das nossas referências ganham 

contorno único no mundo das representações de nossa profissão. A entrevistada �A� 

confirma seu contato com o universo da política, conforme a firmação abaixo: 

 

 

(...) Eu... na faculdade tinha uma marca marxista. Tive que estudar 
Marx, até, (risos)... É... aí começa a estudar a democracia. E... e daí 

você percebe que faltava muito para a gente alcançar, muuuito. Se 

falta hoje, imagina há décadas atrás. Então, é... foi quando eu começo 

a idealizar, a ver o que eu quero e como eu posso estar auxiliando, 
como é que eu posso estar ajudando, não é. Ahnnn... daí quando eu 

termino a faculdade, eu tinha que fazer uma opção: se eu ia seguir a 

vida universitária, se ia ser professora, o que eu queria. Daí eu me 

defini... que eu queria mesmo era me dedicar para a educação, e... 
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gostaria de contribuir para uma educação democrática mesmo, algo 

que contribuísse para um... país melhor, que tivesse mais justiça, não 

tanta desigualdade. E de lá para cá, meu trabalho veio todo orientado 

para isso. Ahnnn... eu fico muito brava com a questão assim... de... 

toda a nossa geração ter sido privada de... de todas informações, 

porque nós ficamos alienados, não é? Ahnnn... a nossa geração... 

nossa, que eu digo, é da minha idade, muitos não... não apreciaram a 

leitura, porque como tudo... tudo era proibido: uma música era 

proibida, um livro era proibido, ahnn... eu acho que os professores 
acabaram não... não oferecendo uma série de coisas para a gente. 
Então, daí você encontra... hoje, um grupo que não sabe reivindicar, 

que não sabe lutar pelos seus direitos. Ahnnn... e isso é muito, muito 

complicado. Isso em qualquer classe social, você percebe assim... é... 
que eles reclamam, que eles chiam por aquela situação, mas não 

sabem lutar, não sabem argumentar, e eu acho que a contribuição da 

escola, pelo menos desta aqui, que deveria ser de todas, é está 
lutando para... está formando o aluno, mesmo, autônomo, que busque 
essa democracia. 

 
 
Sobre isso, a entrevistada �C� afirma: 
 
 

(...) Os professores do Ensino Médio não... comentavam muitos sobre 

a parte... sobre política, sobre democracia, nós não... me recordo nós 
temos essa... abertura de estar fazendo trabalhos ou exposição de 

trabalhos orais que se abordasse a política que se abordasse a 

democracia então era uma coisa mais tradicional... e... mesmo os 

estágios que nós tínhamos que estar fazendo... era uma coisa assim... 
tinha que se fazer por obrigação... não se fazer para você aprender 

alguma coisa. Então se preocupavam mais na época assim... a 

professora se preocupava com a cor da caneta que você estava 

escrevendo, o estágio que tinha que ser diferente do começo ao fim 

do que com você... do que você tinha aprendido naquele período, 

você fez o estágio que você ficou... digamos atuando... na... área é... 

então não se falava de democracia, de política, de formas de 

educação... foi mais ou menos no período de 86 a 99, então nós não 

ouvimos muito. É... não tínhamos essa abertura de discutir diversos 

autores para discutir educadores a ... da forma de trabalho assim você 

aprendia aquilo que o professor mandava você fazer um determinado 

trabalho mais não era uma coisa marcante que de repente ter utilidade 
para você na sua área. 

 
 
A entrevistada �B� em relação ao seu primeiro contato com as questões 

políticas discorre:  

(...) Bom, de política, assim... do período ginasial que hoje 

corresponde quinta a oitava e do Normal e tanto do Clássico... ahn... 

de política, era falado, assim, abertamente, como se tivesse 

conversando, mesmo. Os professores falavam de todos, de inglês, 

português, todos eles falavam muito, a gente escutava muito... que 

eles falavam muito. Às vezes, a gente podia perguntar. Na hora da 
pergunta, a gente perguntava e... eles respondiam, mas sempre 
assim... uma tendência muito grande. Falavam do Socialismo, do 
Capitalismo e... do Comunismo. Então, ah... eu sinto que... a temática 
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era comunista... Os professores eram... uma tendência muito forte ao 

Comunismo e eles eram anti-americanos, simpatizantes da Rússia... 
 

 

O entrevistado �D� se aproxima de uma reflexão mais política, enquanto 

participação em alguns movimentos de contestação social: 

 

 

(...) O meu engajamento político é já a partir de 83. Que é o ano que 

eu entro na faculdade, é o ano que eu saí do meu antigo emprego. 
Que eu havia iniciado em 79 e... e é o ano que eu começo a lecionar 

ao mesmo tempo... tudo está ocorrendo ao mesmo tempo... quando 
no primeiro ano de... magistério eu já participo da... greve magistério 

ocorreu naquele ano em 83 já descontava na região onde eu atuo 

como liderança sindical da faculdade ao mesmo tempo na faculdade, 
e... oh... ingressava numa... das chapas que concorria ao centro 
acadêmico na época. Chapa esta que se tornou vencedora na... nas 

eleições junto aos estudantes, era uma chapa composta por pessoas 
na sua maioria com ideário anarquista, era onde eu me... me alinhava, 
não é?! Minhas origens em termos de participação política, ela se dá 

dentro do... da concepção anarquista. Ah... naquele momento já... (...) 

como um dos diretores do... desse centro acadêmico já como (...) da 

minha atuação já no sindicato dos professores, já na época, 

�APEOESP�... é também a gente começou, é... participou de todo o 
processo da... luta pela redemocratização, pelas Diretas, já! De forma 

bastante ativa e bastante consciência. Ahhh... a ... visão, o projeto de 

sociedade que tínhamos na época era de fato uma sociedade onde se 
pudesse incorporar tanto liberdades políticas quanto distribuição de 

renda. É uma questão que já havia, que era muito clara para nós aqui 

no momento do... que era tanto para um lado... dos alvos a serem 
combatidos, se é que a gente pode dizer assim, o autoritarismo 
político bem como ahhh... a enorme concentração de renda que marca 

nosso país até os dias de hoje então, a visão que nós tínhamos de 

democracia era a de liberdade política com a distribuição de renda 

ah... com o tempo! ... ao longo da década de 80 na minha participação 

no Sindicato ela se aprofundou cada vez mais e... nesse período 

também eu... quando eu começo a participar do movimento popular na 

região, não é?!... 
 

 

Essas formas de aproximação das questões políticas não são unilaterais, 

porque até o conceito que cada gestor carrega a respeito de política ou de uma 

atuação mais politizada são diferentes entre si. A marca de cada percurso individual 

se apresenta com força no momento em que comparamos o modo em que cada 

gestor se aproxima das questões políticas. O entrevistado D, por exemplo, já tem um 

percurso ligado a movimentos sociais de contestação e sindicalismo, o que já não dá 

para apontar na entrevistada C, que em momento algum aponta para uma 
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participação mais efetiva em movimentos dessa natureza mais contestadora. Já as 

entrevistadas B e A conviveram com situações políticas semelhantes, o que as 

aproxima em termos de período de formação para a profissão.  

Cada momento desses contribuiu para a construção do profissional que vive 

em cada um dos entrevistados. Usamos muitas vezes as mesmas palavras para 

indicar coisas com sentidos diferentes, porém não percebemos. A memória, por 

meio de relatos, coloca-nos em contato com nossos subterrâneos esquecidos ou 

encobertos por nossos discursos incorporados ao longo da formação para a 

profissão A consideração dos sujeitos envolvidos em uma pesquisa vai muito além 

da relação puramente cientificista, pois envolve pessoas, vidas, situações reais que 

só são compreendidas a partir de uma imersão no cotidiano dos fatos que as 

rodeiam e dos sentidos atribuídos aos elementos desse mesmo cotidiano pelos 

agentes envolvidos em uma pesquisa.  

 

 

3.4. Da formação para a(s) democracia(s) 

 

 

A democracia coloca-se como mais um dado a ser considerado dentro da 

formação dos gestores, uma vez que estes se autodenominam gestores 

democráticos. A compreensão do que seja um Estado democrático e seus objetivos 

nos impulsiona à busca dos sentidos para as definições de democracia de que cada 

gestor se apropriou. A globalização traz uma perspectiva democrática ligada a uma 

suposta participação deste ou daquele segmento na escola como elemento capaz 

de aferir qualidade aos processos vivenciados no interior da mesma.  

Não podemos refletir sobre democracia sem fazer inferência ao neoliberalismo 

latente que contamina nossas formas de enxergar e atuar na profissão. Pensamos 

muitas vezes uma democracia que não encontra significados na participação real de 

pessoas ou de suas representações. A democracia neoliberal esconde em si uma 

estratégia de controle social e transferência de culpas pelos eventos negativos que 

por ventura possam ocorrer no interior do sistema capitalista. O incentivo ao 

individualismo se choca com a idéia de participação coletiva. Segundo Souza 

(2001), citando Fiori (1997, p.202) podemos entender que: 
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Em primeiro lugar e antes de tudo: �o menos de  Estado e de política 

possível�. Isto é, desde os pais pioneiros do liberalismo, a proposta foi, 
e segue sendo, a busca da despolitização total dos mercados e a 

liberdade absoluta de circulação dos indivíduos e dos capitais 

privados. (...) Em segundo lugar, antes como agora, segue sendo feita 
pélos neoliberais a mesma defesa intransigente do individualismo. Em 
terceiro lugar, antes como agora, o tema da igualdade social apareceu 
no discurso dos liberais, assim como dos neoliberais, apenas 
enquanto igualação de oportunidades ou condições iniciais igualizadas 

para todos. O liberalismo, no século XVII, como no séculoXIX e neste 

final do século XX, sempre foi radicalmente contrário a busca de um 

maior grau de igualdade entre os indivíduos e grupos sociais, pela via 

de uma intervenção pública orientada pelo princípio da universalidade 
ou da igualação de resultados (p.28). 

 

 

Analisar falas e experiências de apropriação em relação à idéia de democracia 

presentes nos gestores é também levar em consideração esse contexto neoliberal e 

essa visão de Estado enquanto presença mínima no campo social. Nossas 

definições, objetos de nossa formação, contemplam princípios dos sistemas e 

estruturas que nos rodeiam. A entrevistada �A� fala a respeito de algumas questões 

preliminares da gestão democrática, apontando para os limites impostos pelo Estado 

em relação a uma participação efetiva da seguinte forma: 

 

 

(...) Em um ano, foi bem legal, trabalhei bem a questão participativa, 

mesmo, dentro do que pode ser participativo dentro do estado, que é 

pouco. Ahnnn... do que tem assim... do que chamam de Gestão 

Democrática, na verdade é muito pouco. Você tem... para ajudar o 
diretor, você tem... Conselho de Escola, você tem APM, você pode ter 

Grêmio, você pode ter algumas outras organizações estudantis, 
algumas coisas assim. Mas, na verdade, o que pode ser decidido pela 
escola é muito pouco. São itens específicos, ahnn... como o uniforme, 

se você bater o pé, você perde, (risos) isso você não pode ficar 

exigindo. Ahnnn... como... a pintura de uma. Nunca trabalhei só com o 

Conselho. Eu sempre trabalho com todos os períodos, pego opinião 

de todo mundo, depois é levado para o Conselho. Isso aí é um 

processo, mas é levado um parecer de... de todos. Sempre trabalhei 

dessa forma. E eu lembro que eu chocava muito a Diretora. Falava 
assim: �é uma maneira fácil de não assumir responsabilidade assim, 

não é. A decisão não fica na sua mão. �Ficava muito brava, então 

achava que eu num... não queria na verdade assumir, quando eu 

estava assumindo, eu estava assumindo como grupo, dentro do que a 
legislação permitia, que eu acho isso... muito... (risos) muito 
complicado. Quando... o Regimento da escola, por exemplo, é... que 
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já veio tão determinado, tem poucos itens que a gente tinha liberdade 

de fazer alguma coisa. Então, eu acho que gestão democrática está 

bem longe, eu acho que existe, aqui por exemplo, um avanço em 
algumas coisas, é... um avanço no diálogo, na negociação, não... tem 
um avanço, mas está muito longe. A questão da comunidade... Ao 

longo das décadas, ahnnn... faz parte da nossa cultura, achar assim, 

que... a comunidade... para lá dos portões da escola. A escola é que 

manda, a comunidade para fora e vice-versa. Então... sempre foram, 
como digo.... um tipo de inimigos. Quebrar isso, precisaria um trabalho 
muito legal. Não é simplesmente você colocar todos esses programas 
e achar que as coisas vão se resolver. Que os conflitos vão 

desaparecer... se não tiver um trabalho atrás disso. Então eu acho que 

está longe ainda. Ahnnn... Escola da família, acho bárbara a idéia, 

acho legal, mas a forma que foi implantado eu não gostei. Não teve 

integração, não teve assim uma... uma escolha, um sentar junto, um 
decidir junto. Foi algo tudo imposto. Esta escola aqui já fazia um 

trabalho de sábado e domingo há muito tempo. Ahn, então veio 

colaborar, mas eu sinto que não houve... mesmo aqui, não houve 

integração. Então imagino em outras, não é. Se aqui a gente já tem 

essa... política de abrir a escola, a gente não está conseguindo, 

grandes coisas, não é?. Não é que está ruim, não, mas eu acho que 
ainda não.... não está inserido do jeito que deveria ser no projeto 

Político Pedagógico da escola, que é que nós estamos tentando esse 

ano.  
 

 

A entrevistada �A� coloca os problemas de se falar em participação e gestão 

democrática dentro de uma estrutura como o Estado, que é sempre tão imperativa 

nas suas decisões, porém a mesma aponta para uma saída que indica alguns 

avanços na direção da construção da democracia. A entrevistada tece uma crítica 

aos programas desenvolvidos pela secretaria da educação nas unidades escolares, 

que em princípio não respeitaram nenhuma premissa democrática no sentido de 

consultar as bases ou sentar juntos para desenvolver seus programas. Ela enxerga 

alguns avanços no campo da reflexão, porém atenta para a ineficiência destas 

tentativas de construção de uma democracia �às avessas�. Os limites do possível 

são constantemente lembrados dentro desse trecho da entrevista. A entrevistada �A� 

segue dizendo: 

 

 

(...) Eu acho assim, que a gestão democrática da escola, você tem 
que pensar assim... que professor é esse que é o Diretor, não é... Se 

ele era um professor que nunca se envolveu, ele vai para Vice-
Direção, para Direção, se envolver assim, politicamente, com uma 
visão clara, para que serve a educação, o que que você que formar, 
de que jeito, tal. Ahnn... ele chega, ele se esconde atrás de papéis. 

Então numa reunião de Diretores é muito normal se ouvir: �ah, eu 

detesto o pedagógico. Eu já avisei lá o Vice, que ele cuida disso�. 
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(tosse) �Eu sou administrativo, eu sou não sei o quê�. Então, eu fico 

assim olhando e... eu fico pensando que... a nossa função está errada, 

é.... tem que ser pedagógica, claro que administrativo, que financeiro e 

tudo mais, mas ele é um suporte para o pedagógico, senão não 

existiria, não é. (tosse) Então quando vem essa questão de gestão 

democrática... em que o governo, ultimamente, ele andou aí... o 

Circuito Gestão, que foi da época da Rose. Achei que tinha coisas 

muito interessantes, mas que... percebia que não era entendido na 

hora, tal. Algumas coisas, na época, já tinham avançado, mas é... eu 

trabalho em outro lugar, que é uma ONG que trabalha justamente com 
capacitação de professores e de gestores e como me incomodava 
isso, de dizer que tem que trazer a comunidade para a escola e eu 
não sabia como, que eles só vinham, eles reclamavam e xingavam, a 

gente não se sentia bem... eu não entendia o que estava 

acontecendo... e eu fui investigar isso mais de perto, queria saber que 
�droga� que é essa, por que que tinha que ser tão inimigo assim, o 

tempo inteiro, queria ver o que que estava havendo. Aí eu fui aprender 

técnicas de como chamar essa comunidade, de saber o que que eles 

tão sentindo, o que que está acontecendo. Ahnnn.... aí a gente está 

construindo mesmo um projeto junto, esse é o primeiro passo. E... eu 
acho que para gestão democrática é o primeiro passo, é só ouvir todo 

mundo, todos os setores e vamos conversar e a gente foi fazendo 
isso. Nós estamos aqui no... terceiro Projeto Político Pedagógico da 

escola, então eu tenho feito isso... e tem melhorado muito as relações 

com a comunidade. Então, na época do Circuito Gestão, eu já tinha 

um pouco mais de conhecimento, na prática, não só de você pegar 

uma teoria, que tem livros aí de Projeto Político Pedagógico, de 

Gestão democrática, isso tem um monte, altamente teóricos. Não tem 

como operacionalizar, Agora que está tendo... com esse novo pró-
gestão...ahnn... é... já avançamos um pouquinho mais, mas na época, 

quando saiu, eu pensei assim, que os professores não estavam 

entendendo, os diretores não estavam entendendo o que que era para 
fazer. Ahnn.. daí... a... gente teve um curso da USP, com o Aldo 
Portella , que veio aqui para o Sul3, tinha Maristela, todos os Diretores 
antigos daqui, nossa!!! Eles batiam firme no chão e dizia: 

�Comunidade é fora do portão! E o... (risos) professor da USP ficava 

assim sem saber, porque ele estava lá falando de gestão democrática. 

Ele era... ele escreveu um livro, com... nós ganhamos o livro, na 

época, tal, mas eu sentia que ninguém estava entendendo. Sabe que 
eu fiquei tão incomodada com a situação que teve um dia que ele 

estava dando tudo sobre... globalização, neolibela... neoliberalismo, 

tal, fazendo com que a gente (risos) entendesse que o momento é 

esse, você está educando para quê, diante de uma situação você tem 

que saber o que você vai reverter, que que vai acontecer. Os Diretores 

indignados: �que que eles tinham de saber de política?� E eu sei 

(risos) o que é muito chato. Aí eu estava assim tão chateada. Eu 

falava assim... �olha, professor, tenha paciência com a gente, olha, vai 

melhorar, (risos) agüenta aí que as pessoas vão perceber. É difícil 

meeeeesmo, não é porque as pessoas não sacavam e falavam para 
eles, e eles, lá... imagina, tá falando... estudando gestão democrática, 

como começa isso, 

 

 

Para além dos limites de compreensão política do momento em que estamos 

vivendo, identificamos certa dificuldade de compreensão por parte dos diretores em 
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relação ao que seja democracia, ou gestão democrática. Não existe um desenho 

único que se coloque como modelo, mas existem indicativos em relação ao que 

devemos considerar ou não como democrático. A gestora �A� reconhece que isso é 

um processo que envolve negociação e diálogo permanente. A mesma também 

ressalta a necessidade de uma aproximação da comunidade em relação à escola 

para um entendimento dos conflitos levantados entre escola e entorno. Sua 

inquietação a levou para uma busca de possíveis soluções de diálogo entre sua 

escola e a comunidade.  

As questões acerca de quem são os professores, o diretor, os alunos daquela 

escola nos apontam para uma análise cuidadosa das preliminares de uma relação 

que tem tudo para ser democrática. A percepção dos limites claramente indicados 

pela entrevistada �A�, tais como � diretores que não gostam do pedagógico, ou 

ainda, - aqueles que afirmam � �não gosto de política� - dão um panorama do quanto 

ainda temos que caminhar na direção da construção de uma verdadeira gestão 

democrática. A entrevistada �A� critica as fórmulas, muitas vezes, expressas nos 

livros sobre gestão democrática que não resolvem nem fazem avançar nossa 

reflexão sobre a realidade de nossas escolas. 

A entrevistada �B� faz referências à democracia, situando claramente em que 

momentos ouviu falar de democracia, apontando assim sua forma de apropriação 

em relação ao assunto proposto, a mesma afirma que: 

 

 

(...) Então eu senti assim que faltava chão. Eu ouvi falar de 

democracia participativa... só... nas �diretas, já�... Por quê? Porque eu 

não votei, eu nunca votei... Eu fui uma pessoa que... quando eu 
inteirei dezoito anos, veio Ditadura. Vinte anos de Ditadura... foi vinte, 
não é? Quando eu vim votar? Nas �diretas, já�... Eu não votei. Então, 

democracia eu vi... eu ouvi falar... assim, o povo falando... algo... 
sendo falado claramente, divulgado, nas �diretas, já� do Montoro. É... 

esse foi o momento. Agora, buscar que que é democracia, eu vou ser 

sincera. Eu busco até hoje... Então eu vejo... eu procuro por mim 

mesma... Gestão Democrática, então... a gente vai fazer esse curso. 
Eu estou fazendo um curso, aí, sempre procurando... e... eu já passei 

por tantas reformas na educação que quando fala alguma coisa para 
mim, de reforma, eu já fico com o pé atrás, imaginando que é que eles 

vão querer que eu forme...  
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A assunção da incerteza em relação ao que é democracia aponta na fala da 

entrevistada seu contato com o discurso a respeito de democracia que guarda mais 

incertezas do que certezas manifestas. Afirmar que até hoje ela busca uma 

compreensão mais plena sobre o assunto, dá-nos a idéia de uma significação do 

discurso democrático na pessoa do gestor. Quando a mesma afirma �Eu procuro por 

mim mesma�, fica expressa a condição de processo permanente, de encontros e 

desencontros de nós mesmos e dos outros que se encontram conosco neste 

percurso. A desconfiança e o descrédito em relação às políticas públicas da 

educação ligadas à formação são colocadas na berlinda na medida em que a 

entrevistada desconfia dos alicerces dessas construções.  

Nem sempre um curso nos dá o embasamento necessário para podermos 

avançar nas práticas democráticas. A distância entre discurso e prática é um entrave 

na rede pública estadual. A entrevistada �B� localiza nos discursos dos secretários 

da educação um distanciamento, pois na medida em que um prioriza o gestor, na 

opinião da entrevistada; o outro se volta para o professor, conforme podemos 

comprovar abaixo: 

 

 

(...) na época da Rose, acredito que, com vontade, ela realmente 
acreditava naquilo, foi muito imposto, tal, mas ele acreditava naquilo. 
Ela... fez uma pesquisa e percebeu que se o Diretor não quer, 

realmente nada acontecia, por isso que ela tinha priorizado a questão 

da gestão. Ela começou por aí. Na hora que o Chalita entra, sendo do 

mesmo partido, ele deu um corte e foi para capacitação de 

professores, ele deixou tudo para lá e mesmo agora na... na 

retomada, ahnnn...  
 

 

A entrevistada �B� concorda com a entrevistada �A� na medida em que aponta 

certa dificuldade para concretizar uma gestão democrática que envolva a todos. 

Podemos comprovar isso na afirmação abaixo da entrevistada �B�: 

 

 

(...) participar em gestão democrática dá muito mais trabalho, você 

tem que ouvir todo mundo, você tem que entrar num consenso, você 

tem que fazer isso, que dá trabalho, então as pessoas se escondem 

atrás disso. Para o governo o que interessa é números, para esse aí, 

não é. Ahnnn... quantas pessoas vão no final de semana... que vai 
verba tal, mas a própria legislação você percebe, que ela não está 
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sendo democrática. Ahnnn.... na própria legislação não está a questão 

do Conselho de Escola, como vinha antes especificada, de formar o 
Conselho, de fazer tal coisa. Percebo algumas aí que... estão assim... 
a seco mesmo e engole aí e fica quieto! Então esse governo aí, ele é 

muito mais autoritário do que a própria Rose. Ela era, mas ela tinha 

objetivos claros, ela realmente queria ver engajado. Nesse, realmente, 
eu não percebo, e... aí dá para a gente ver um monte de legislação 

que está indo contra a própria... própria lei, as últimas que têm saído. 

Isso me incomoda... um bocadinho, não é. Ahnnn... mas assim, 
continu... apesar de... eu continuo (risos) acreditando, eu continuo 
pesquisando novas técnicas para fazer o pessoal trabalhar numa 
escola dessa, ahn... você acredita nisso, uma coisa medonha.  

 

 

A entrevistada �B� não resiste em fazer uma crítica ao governo e à forma de 

aplicação da legislação educacional que geralmente vem de cima para baixo; 

também não poupa palavras para expressar seu descontentamento. Segundo ela, 

não existe uma legitimidade do governo em relação à sua atuação no campo 

educacional. A entrevistada em questão fala sempre em nome de uma das 

secretarias da educação, o que indica também certa concordância com esta: 

 

 

(...) o governo agindo assim... que que é uma gestão democrática... 

mesmo não dando as... condições ideais... mesmo... a capacitação 

não vem bem em encontro a isso, tudo mais, é uma grande abertura 

sim, se souber aproveitar o pouco que você tem... em cada setor, 

aproveitar dentro da legislação, eu acho que dá para fazer alguma 
diferença. Ahnnn...eu acho também que é uma rede muito grande, 
administrar sete mil escolas é uma loucura, é a maior empresa do 
mundo em recursos humanos, mais de trezentos mil funcionários. Diz 

que é a empresa (risos) maior mesmo, não é? Então é... eu acho que 

é uma... é uma loucura. Então eu acho que, localmente, se cada 
escola fizesse alguma coisa, transformasse o local, você poderia... 

estar conseguindo, ahn... lutar para fazer algo... nacional.(...) É...  
O discur... eu acho que a... prática só vai avançar quando a 

comunidade começar a cobrar realmente. Eu acho que isso já está 

acontecendo. Algumas pessoas já estão ficando mais politizadas nas 

comunidades e em todas as comunidades. Então eu vejo um 

movimento que vai ser por aí, vai, sei lá... são muitas ONGs 

trabalhando, ahn... sempre com as mesmas crianças, sempre com as 

mesmas famílias. Isso vai ter que ter um resultado uma hora, porque 
educação não acontece só na escola. Então eu acredito que 

localmente, se a escola conseguisse é... reunir todos, tirar uma política 

local e daí a gente lutar por algo maior, a gente conseguiria a 
coerência entre o discurso e prática, que a gente ainda não tem hoje. 

Ahnnn... e está falando a mesma língua porque é uma loucura você ir 

em reunião de Diretores (risos) que é completamente maluco o que 

você escuta... uma mesma inter... uma mesma lei é interpretada de 

tantas formas, que é uma doidice, uma maluquice, mesmo, que 
qualquer texto... teve uma vez que foi assim mesmo maluco, a gente 
colocou... pediu para eles lerem uma crônica e era uma crônica 
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simples, só tinha um personagem. Eles enxergavam três... 

personagens (risos). Aí, a gente olhava de novo, via... e agente não 

conseguia achar. Então é muito maluco, como cada um sente, como 
cada um vê. Então é difícil mesmo você conseguir esse equilíbrio 

entre teoria... essa coerência mesmo. Ahnnn... algo que todo mundo 
tem que trabalhar e cobrar. Eu acho assim, que mais difícil dentro de 

uma escola... a escola decide uma série de coisas... é a cobrança 

disso. Como é que você cobra? Como é que você monitora? Ahn... Eu 
acho que na gestão, o mais difícil para mim é isso: monitorar cada 

segmento, cada coisa para ver se está saindo para atingir os 
objetivos. Por que que eu acho mais difícil monitorar? Porque você 

não tem... os funcionários no tanto certo... você tem poucas pessoas 
para dar conta de absolutamente tudo. Então é só por isso que eu 

acho muito difícil. Daí, depende assim...  
 

 

A entrevistada �C� aponta para o reconhecimento da importância de um 

trabalho com a democracia. Os diversos ambientes de formação pelos quais a 

mesma passou ficaram como marcas efetivas do contato com a concepção de 

democracia que a mesma carrega, podemos confirmar na fala abaixo: 

 

 

(...) É até o período de magistério até a faculdade não se ouvia falar 

muito em democracia, a gente não tinha uma visão que era, de como 

trabalhar com isso não é?!!... Então a própria época de... ensino e de 

criação tradicional não permitia muito que você trabalhasse com 

democracia não é?!!! Aí da faculdade, no período da faculdade e 

atuando como coordenador, eu pude ter oportunidade de ver que você 

trabalhando com democracia o seu trabalho, o resultado sai melhor 
não é?!!!... de que (...) trabalhar com autoritarismo é fazer com que os 

outros façam o que você quer da forma que você quer não 

respeitando as idéias de cada um, então o trabalho com o professor 
me deu essa oportunidade. Proporcionou é... um contato com a parte 

democrática, como a gente trabalhar isso é... coisa que eu não tinha 

só com aluno, só em sala de aula, então o trabalho com o professor, 
trabalho que, o professor tem para te dizer e respeitar as idéias dos 

professores que de repente q você pensa em fazer a coisa de um jeito 

mas ela não vai ter resultado daquela forma, e ouvindo o grupo de 

professores o trabalho com eles em HTPC proporcionou essa idéia de 

que trabalhar com democracia você tem um resultado mais 
gratificante. 

 

 

Trabalhando na formação dos professores, a entrevistada �C� teve a 

oportunidade de experimentar o exercício democrático. São as nossas vidas 

encontrando-se com outras vidas, os nossos caminhos cruzando outros caminhos 

que nos ensinam e nos ajudam na formação para a democracia. A nossa relação 

com o outro nos educa e nos forma conforme afirma a entrevistada �C� abaixo: 
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(...) Neste período que eu tive essa oportunidade de trabalhar com a 
coordenação é... percebi que a... democracia que o trabalho com a 
democracia, você ouvindo as idéias ou... dos professores do grupo, 
é... você tinha um resultado melhor então eu acredito que... que 

trabalhar com a democracia, trabalhar com uma abertura maior de 
idéias, de desenvolvimento do trabalho você tem um resultado melhor, 
você trabalha com uma coisa fechada que você respeita apenas as 

suas idéias é só que todos tem que estar acatando o que você quer. 
 

 

Segue a entrevistada C: 

 

 

(...) Trabalhando com o grupo de professores com a coordenação e 

também com a parte administrativa onde eu tinha um diretor com uma 

postura diferente daquela que eu queria adotar então eu me 
espelhava... eu não podia me espelhar no diretor porque se eu me 
espelhasse no diretor eu teria uma postura autoritária, então eu sabia 

que aquilo, aquele tipo de postura não era o que eu queria para mim. 
Então neste período passei a estudar mais a gestão democrática para 
ser diferente da, daquele exemplo que eu tinha dentro da escola. 
Então é... eu percebia que trabalhar com gestão democrática com os 

professores eu ia ter um resultado muito melhor do que aquele que a 
direção tinha com a postura que... o diretor tinha é... em relação ao 
grupo o retorno que tinha do grupo era muito melhor e trabalhar com 
a... com união, com o grupo é um trabalho realmente coletivo, então 

neste período que eu percebi assim o trabalho coletivo porque não 

houvesse o trabalho coletivo nós não tínhamos alcançado os objetivos 
que não queríamos. 

 

 

Mais do que aprendizagens, levamos verdadeiras lições a respeito da presença 

do outro em nossas vidas. Nossos Modelos podem tanto nos incitar a segui-los, 

como também rejeitá-los e nos levar em busca de novas alternativas para nossas 

convicções. As convicções da entrevistada �C� a respeito daquilo que ela não queria 

ser, tornam-se muito claras. A rejeição de um modelo levou-a ao estudo de outros 

modelos, à busca de novas formas de conduzir seu fazer profissional. Ela confirma 

sua apropriação em relação ao princípio democrático pela necessidade de dar uma 

resposta à sua atuação profissional. A mesma reconhece que esta é a melhor forma 

de ser ouvida e de obter um retorno conforme afirma abaixo: 
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(...) Eu me apropriei da idéia de... da gestão democrática porque 

quando você trabalha com um grupo é... num grupo maior de uma 

faixa etária diferente e que tem suas idéias diferentes você é obrigado 

a mudar sua postura então você é obrigada a estuda mais ter como 

passar isso para o grupo você tem que conhecer bem o grupo para 

você trabalhar uma gestão democrática você tem que saber conhecer 

os elementos daquele grupo e saber como ele reage... ele reagiria em 
cada situação e tem que conhecer o grupo. Se você não conhecer o 

grupo bem você tenta ir por um caminho e aquilo não vai dar certo. 

Então é o conhecimento, a necessidade de conhecer o grupo, de estar 
trabalhando tendo um trabalho de... conseguindo, conquistando 
coletivo. Fez-me apropriar a idéia de gestão democrática porque era 
melhor forma de estar trabalhando com a equipe e de estar sendo 
ouvida e de estar tendo retorno, o grupo se você não der essa 

abertura você deixa cada um é... passa de acordo com os conflito que 

surgem resolva a sua do seu jeito nós não vamos ter trabalho coletivo, 
então, a gestão veio na minha cabeça por conta do trabalho com os 

professor pela necessidade das situações e dos conflitos que eu tinha 

que enfrentar e que se eu não tivesse gestão democrática eu não iria 

conseguir. 
 

 

O entrevistado �D�, narrando sua trajetória, afirma que: 

 

 

(...) Meu engajamento político... ele no que se refere à questão da 

democracia é... eu acho que faltou em duas... em dois básicos: a 
democracia popular e democracia... a democracia burguesa... como 
tal qual ela.... está aí seja a de primeiro mundo ou a de terceiro 

mundo, como e a nossa mais é... há... a minha perspectiva de 

democracia ela foi sempre na perceptiva da democracia popular e 
baseado na participação... na participação direta não é?! Então, na 

perspectiva de democracia popular e direta. Eu acredito que é... no 

meu trabalho junto com os meus alunos, junto com a comunidade 
escolar, enquanto professor eu sempre busquei esse tipo... essa... 
esse engajamento, não é?! Da participação de alunos, da participação 

da comunidade escolar no entanto, é... embora minha prática docente 
minha prática em sala de aula ela... de uma certa forma contrariava 

essa... essa minha perspectiva de democracia. Também não me é 

muito claro que... o uso, o exercício da autoridade... dentro de um 
método Tradicional, seja necessariamente ou se contraponha 

necessariamente a uma perspectiva de democracia mais ampla. É 
uma questão que até hoje é... ainda me incomoda muito, não é?! Mais 

é... porque... não está claro ainda se de fato o exercício da autoridade 
do professor ele necessariamente se contraponha aos princípios 

básicos de uma atitude democrática. Isso ainda... é uma... pendência 

tanto teórica quanto prática é... para mim, não é?!... Que eu tenho 
comigo... 

 

 

Nesse momento, o entrevistado expressa sua convicção em uma forma de 

democracia que se consolida com a participação popular em processos 
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institucionais, que, de certa forma, esbarra no contra-senso de uma prática docente 

que não condizia com o que o mesmo pensava, pois muitas vezes falamos a 

respeito de coisas que ainda não criaram vida em nós, e isto é muito claro nas 

práticas educacionais. Ao mesmo que o entrevistado expressa certa tendência 

democrática, afirma seu contraponto presente nas práticas do cotidiano. Muitas 

vezes, pegamo-nos tentando entender às teorias que vivem em nós e nos 

confrontamos com um universo mais de incertezas do que propriamente de certezas 

ao longo de nossas apropriações e buscas de sentidos. O entrevistado �D� afirma 

também que: 

 

 

(...) Eu acredito, ainda acredito que o exercício de uma gestão 

democrática ela sofre interferências, eu acredito que interferências é... 

negativas, se é que a gente pode dizer assim em razão do 

corporativismo profissional, do da cultura paternalista que a nossa 
sociedade possui e por conta da falta de autonomia por parte do 
Estado acho que o Estado também tolera a liberdade de atuação da 

gestão e acredito que também de todo o corpo docente, da classe do 

magistério e... e esses três elementos eles também acabam 

interferindo na construção de um projeto, de uma prática democrática 

a nível da gestão e da ação pedagógica. Ah... eu acredito, eu me vejo, 
aliás... não é?!... Em vários momentos tendo que tomar atitudes, se é 

que pode chamar autoritárias por conta de... para se contrapor a 
determinadas posições seja de caráter corporativista, seja de... de por 

conta de interferência do Estado seja por conta de uma cultura 

paternalista. Às vezes, ah... aquilo que a gente entende por 
democracia, uma atitude democrática acaba sendo é...  prejudicada 

por conta dessas interferências embora acredito que se é... se de fato 

o cidadão e ai eu não estou dizendo só o gestor ou o professor mas o 

cidadão se de fato ele... ele tem ums perspectiva de construção 

democrática é... é bem possível que ele possa manter a construção 

desse projeto embora ele tenha que tomar certas atitudes não 

democráticas para quebrar a resistências de caráter autoritário. 
 

 

A crítica expressa ao corporativismo e ao papel do Estado fica evidente, 

justificando, às vezes, para o entrevistado algumas atitudes autoritárias. O mesmo 

conjuga um grupo de elementos que atrapalham as práticas democráticas que vão 

desde o corpo docente até o paternalismo estatal que procura dar as coisas prontas 

e desenhadas à sua imagem e semelhança. O entrevistado �D� aponta para a 

necessidade de se olhar para além daquilo que consideramos mero discurso e nos 

coloca em contato com a prática real das instituições que, muitas vezes, não nos 
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oferecem espaços para uma participação democrática realmente efetiva. Assim, 

segue falando: 

 

 

(...) A política... a atual política de gestão democrática no sistema de 

ensino ela... como a gente... poderia falar, ela não tem �colado�. Ela 

não tem... ela não vem sendo implementada na base. 
É... a gente poderia dizer que... por exemplo: se a gente for analisar 
são oferecidas capacitação. São! São oferecidas orientações técnicas. 

São! Tanto para diretores quanto para professores... se aponham 

novas perspectivas para a prática docente para gestão... se aponham 
porque que isso não... não tem que a minha opinião é esta não tem 

ocorrido na prática no chão da escola. Acho que é uma gestão que... 

que a gente deve pensar um pouco mais, é porque que as práticas 

cidadão, que as práticas democráticas elas não ganham fôlego na 
rede estadual de ensino. Eu penso que fundamentalmente que tais 
práticas elas a vingam, não tem vingado, primeiro por uma falta (eu 

acredito) por uma ausência de acompanhamento, uma sistemática de 

acompanhamento por parte da secretaria de educação. Isso talvez 
seja um lado da moeda. Eu acredito que fundamentalmente é tais 

ah!... práticas elas acabam não ocorrendo, ao meu ver, por duas 
questões fundamentais: 
-  para a cultura paternalista que a nossa sociedade está mergulhada 
historicamente e, 
-  em razão da cultura corporativista na qual está mergulhado o ... a 
categoria do magistério. 

 

 

O entrevistado não poupa uma crítica às formas de implementação da gestão 

democrática na rede pública estadual, assim como aponta para elementos que 

dificultam o surgimento de uma verdadeira cultura de democracia ligada, muitas 

vezes, aos condicionantes históricos e culturais, presentes nas representações do 

Estado e na própria categoria do magistério.  

A linguagem capitalista da produção invadiu a educação e transformou os 

educadores em meros produtores de formas e modelos a serem seguidos. Um dado 

de extrema importância é a leitura do instituído que sobrevive em nós e nos relega 

ao plano de meros reprodutores de idéias que muitas vezes nem são relevantes 

para uma prática educativa verdadeira. Pregamos uma educação libertadora, mas 

nem conseguimos ainda nos libertar de nossos fantasmas que assombram tudo 

aquilo que fazemos e nos remetem sempre aos nossos processos mais profundos 

de autoconstituição do ser educador.  

A repetição de formas instituídas ao longo de anos de formação e deformação 

nos faz acreditar em soluções mágicas e sem muito sentido, pois analisamos 
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sempre uma realidade exterior a nós e nos separamos da realidade que analisamos 

como se em nós aquilo não tivesse nunca surtido efeito algum.  

O nosso sujeito perde sua capacidade de se rebelar na medida em que está 

enquadrado nos modelos instituídos. Nem sempre a leitura de nossas memórias nos 

leva a processos de transformação, pois o nosso sujeito, muitas vezes escravo de 

nós mesmos, não se permite enxergar, aprender e modificar aquilo que incomoda. 

Fechamo-nos a tal ponto que não permitimos que nada, nem ninguém, atinjam-nos 

ou nos modifique, pois a nossa fragilidade está no fato de não reconhecermos as 

armadilhas do caminho das coisas pré-estabelecidas, armadilhas estas que nos 

impedem de visualizar o novo, o diferente, o humano, a possibilidade de novas 

construções.  

A nossa expectativa em relação a nós mesmos e a tentativa, muitas vezes 

frustrada, de se libertar do autoritarismo que castra as possibilidades de renovação 

nos faz pensar, ou pelo menos tentar, um devir menos assustador. Conceber nossa 

existência já é ter de alguma forma uma posição, um lugar de onde partamos para 

pensar nossa existência e nossas práticas. As nossas representações precisam se 

decompor para que, a partir daí, possamos entender um pouco do que pensamos, o 

que queremos e o que já construímos.  

Precisamos sair da lógica do certo ou errado e mergulhar em nós mesmos, em 

nossas fronteiras mais íntimas, região de ninguém, de obscuridade e de temores 

diversos. Assumir uma posição denuncia nossos temores e nosso medo de 

mudança. Devemos fazer o exercício da decomposição para podermos encontrar 

novos sentidos, construir em novos campos de nossa existência profissional.  

A mistura de nossa incoerência com o nosso desejo escondido de mudança 

nos preenchem de sentidos e nos faz sempre recomeçar. A flexibilidade das idéias 

não vem pelo exercício de uma forma única de pensamento, mas sim pelo mergulho 

nas aventuras da existência humana e suas mazelas. Nós não podemos entender 

nem empreender as mudanças necessárias ao nosso crescimento, sem sair do lugar 

em que ocupamos, sem nos despir das roupas de nossa alma conservadora e 

repleta de falsas certezas. Pensar uma abordagem do conhecimento que parta das 

bordas é reconhecer a fragilidade do centro, das coisas já postas que tanto nos 

custam no exercício de mudança ao longo da formação para a vida e para a 

profissão.  
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A tentativa de reconstrução de cada um passa pelas teorias que impregnaram 

os corpos de cada um. Precisamos traçar o nosso centro e a nossa periferia em 

relação à nossa existência. A tomada de posição em relação à história na qual estou 

inserido me faz decidir por um caminho e isso me força a um movimento dirigido 

para aquilo que eu vou considerar meu centro, enquanto aquilo que tem importância 

real para minha existência. Segundo Cornelius (1992):  

 

 

(...) antes de todo poder explícito, e muito mais, antes de toda 
dominação, a instituição da sociedade exerce um infra-poder radical 
sobre todos os indivíduos produzidos por ela. Esse infra poder- 
manifestação e dimensão do poder instituinte- do imaginário radical- 
não é localizável. Certamente, nunca é o poder de um individuo ou de 

uma mesma instância designáveis. é exercido pela sociedade 

instituída; todavia, atrás desta mantém-se a sociedade instituinte, e 
assim que a instituição é estabelecida, o social instituinte desaparece, 

fica a distância, já esta em outro lugar. Por sua vez, a sociedade 

instituinte, por mais radical que seja sua criação trabalha sempre a 

partir do já instituído e sobre ele; -exceto num ponto de origem 
inacessível- na história (p.127). 

 

 

A nossa existência precisa de movimentos de reinício, de arejamento e de 

sentidos. Muitas vezes, perdemo-nos no caminho de nossas buscas e começamos a 

hierarquizar e estratificar o meio e as pessoas com quem nos relacionamos, pois a 

nossa posição indica nosso corpo no mundo e os seus limites. Identificar as relações 

de poder criadas pela sociedade e incrustadas em nós torna-se desafio urgente, pois 

a ilusão do conhecimento nos faz pensar em uma esfera neutra de crises e 

posições, o que não é verdadeiro, tendo em vista a hipocrisia presente e a falsa 

percepção de que as soluções vão partir de premissas assimiladas pelos meios 

ideológicos da sociedade capitalista. O conhecimento hierarquizado pode significar 

um exercício de prepotência e subordinação a falsas premissas exigidas para o 

ingresso nos templos do saber.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Pesquisar é um movimento de interação, contribuição, descoberta e 

envolvimento profundo. Implica também compromisso com uma causa, pois não 

existe neutralidade. O viés dado à pesquisa denuncia com clareza de onde eu estou 

enxergando os fatos, de onde estou me posicionando para aprofundar minha análise 

sobre determinado assunto. Escrever é na verdade um comprometer-se no sentido 

mais profundo da palavra com uma inquietação responsável, com um pesquisar 

inserido, que dê conta de discutir com seriedade as hipóteses levantadas durante o 

processo.  

Deve existir um compromisso ético e social do pesquisador em relação à 

pesquisa desenvolvida. Isto não quer dizer que a pesquisa seja um �salvador da 

pátria�, uma solução previamente dada a certo problema ou situação, mas sim um 

elemento problematizador que nem sempre oferece respostas �redondinhas�. Mais 

do que isto, muitas vezes, a pesquisa aumenta as dúvidas, descobre novas 

questões que estavam imersas e mais do que certezas, apresenta dúvidas. O ponto 

de partida é incerto e o de chegada representa quase sempre uma nova partida. A 

importância do cotidiano e das tramas que se desenrolam em seu bojo são 

elementos fundamentais para uma boa pesquisa. O cotidiano é dinâmico, 

surpreendente, ora esconde, ora se mostra e se dá a conhecer enquanto terreno 

fértil para o pesquisador.  

Aprendi que o pesquisador deve estar atento àquilo que ele ainda não 

experimentou e sensível às coisas não ditas, deve ser um produtor de sentidos... A 

leitura da obra de Santos (2004) me fez entender a necessidade do diálogo entre o 

senso comum e a ciência, levando-me a pensar nas possíveis relações constituídas 

a partir daí. Pensar um fazer científico não mais distante do �mundo dos mortais� nos 

remete ao desafio de tentar construir novas pontes para a pesquisa em educação, 

fugindo da visão positivista e nos embrenhando no prazer de reinventar a cada dia 

um pesquisar mais comprometido. 
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O ingresso em um programa de mestrado demonstra a nossa impotência em 

lidar com a criatividade, pois muitas vezes somos obrigados a abrir mão das 

tentativas de construção de uma suposta autonomia para responder às exigências 

de praxe. Devemos evitar a busca do conhecimento em estado puro, a virgindade 

aparente das teorias que, muitas vezes, se impõem como verdades absolutas 

excludentes de tudo aquilo que não se afina com suas proposições. Trocar o 

conhecimento enquanto produto pronto pelo conhecer enquanto ato ou processo de 

descoberta nos faz entender a necessidade de ir para além do nosso próprio 

entendimento das coisas e das pessoas. Descobrir quem nos ocupa no ato do 

conhecimento é no fundo uma tentativa de se livrar das contaminações autoritárias 

de quem acha que só tem certezas e, por isso, não se abre nem para escutar o 

outro.  

A falsa sensação de autonomia se coloca como um discurso dos sujeitos 

incomodados com suas incoerências e muitas vezes se perde no meio do 

individualismo. A abertura ao outro neste processo de reconstituição do nosso ser 

precisa ser visto como possibilidade real de confrontar nossas existências e 

identificar o que e quem nos ocupa e nos impede de entender a necessidade de 

conhecer. Não pode existir mudança sem o desrespeito às hierarquias e às 

imposições autoritárias dos que se julgam donos do saber. A ortodoxia é a doença 

do corpo e por isto precisamos anarquizar as nossas posições e comportamentos.  

Devemos tentar construir em novos terrenos, buscar novas paragens para 

encontrar os nós presentes dentro dos processos experimentados por cada um. A 

tradição se coloca como verdade absoluta, como texto único, mas as suas brechas 

denunciam sua inconsistência enquanto receita para o conhecer. Muitas vezes, as 

pessoas falam de uma coisa e o corpo demonstra outra, denunciando a 

ridicularidade das idéias. Trocar o sedentarismo do conhecimento pelo nomadismo 

do conhecer seria uma proposta tentadora que talvez gerasse algum movimento na 

direção de novas formas de conceber a vida e a existência.  

A falsa ilusão da inteireza do ser pode nos dar um ar poético de sensação de 

liberdade, mas para além dos discursos, as práticas nos denunciam, demonstram a 

fragilidade de nossas afirmações e apontam as nossas inconsistências existenciais. 

Muitas vezes o assujeitamento dentro das estruturas formais impostas nos impede 

de respirar outros ares, criando em nós resistências e escudos que não nos deixam 
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mudar de lugar. O assujeitamento é o domínio daquilo que é instituído, que não nos 

permite assumir nossa história. Os textos impregnados pela tradição nos 

transformam em arquivistas ou copistas.  

Devemos localizar a gravidade da nossa atuação a partir dos textos 

assimilados. A nossa relação com os textos da tradição é de assujeitamento. O 

nosso corpo é assujeitado ao texto que entra e se acomoda passando a fazer parte 

de nossa existência. O texto como autoridade é aquele que se impõe sobre nós 

como uma autoridade sem legitimação que muitas vezes degrada mais do que 

constrói. O texto também pode tomar uma conotação de instrumento ideológico e de 

autocompreensão. No primeiro caso, enquanto instrumento ideológico, o texto se 

propõe a oferecer explicações para as situações cotidianas, servindo como elemento 

de consulta; já no segundo caso, enquanto autocompreensão, ele se coloca como a 

tentativa de compreender-me a partir do que eu conheço.  

A tradição se coloca como sendo a sombra de nossa existência que nos 

acompanha e nos oferece os seus instrumentos, capacitando-nos para cuidarmos 

dela e por isto precisamos lutar contra ela. Buscar outros horizontes que não 

estejam fincados na tradição e perceber o texto como encontro com o outro nos 

convoca a ser sujeitos de transformação. A tradição invadiu nossa cabeça e nosso 

corpo contaminando todas as nossas vísceras. O Neoliberalismo é um reforço da 

tradição enquanto domínio das mentes e dos corpos. 

Devemos dar algum espaço ao Pathos filosófico enquanto elemento catalizador 

de nossas utopias. A pessoa apaixonada enxerga o outro e reconhece nele uma 

presença importante para clarear as obscuridades impostas pela tradição. O nosso 

posicionamento diante da ciência demonstra se somos sujeitos ou objetos dela, 

revelando assim o nosso ethos, ou seja, o lugar de onde estamos e nos 

posicionamos, mostrando, dessa forma, as nossas fragilidades e fortalezas, uma vez 

que o nosso texto denuncia e aponta, ao longo de nossos traçados, as nossas 

marcas. Seria importante retomar a relação da historicidade com os conceitos 

filosóficos, pois reconhecê-los em sua historicidade é também compreender que a 

filosofia coloca-se como pertencente a uma das tentativas de compreensão e não a 

única forma de compreensão da vida e da história.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

ENTREVISTADA �A� - Escola �A� 

 
�Ahnn... Meu nome é ..., eu nasci em 1956, sou filha única, o que sempre me 
chateou muito. Minha família inteira é portuguesa de... da Ilha da Madeira. Ahnn.. 

rígidos, eles casaram em 54, vieram pro Brasil já com emprego, tudo acertado, né... 

Ahnn... E nasci dez anos depois. Tive uma infância feliz, ahnn... eles eram bravos, 
mas tive uma infância muito feliz, tranqüila, viajava bastante, saía bastante, brincava 

muito na rua, ahnn... a rua era assim... sem asfalto, né... adorava mexer com barro, 

brincar de escolinha, sempre gostei muito de estudar. Ahnn... entrei na primeira 
série, já numa escola... ahn... particular, a princípio, uma escola de freira que eu 

detestei, tinha uniforme, era muito chato, tinha...  na minha cabeça já... já rezava 

desde pequena porque minha família, né... portuguesa, católica demais, então eu 

achava aquilo um absurdo. Daí comecei a reclamar, reclamar... me tiraram e 

colocaram numa escola municipal, que eu amava. Fiquei quatro anos lá, era só até a 

quarta série, né... Ahnn... entrei em 63 e saí em 67. Em 68, então, eu vou pro 

ginásio. Ahn, tive que fazer prova de admissão, né, então foi um caos também. Não 

consegui passar, eu tirei média seis e daí eu não consegui, ahnn... passar... assim, 

rápido, né... pra... pra... ir pra escola pública de novo. Tive que voltar pra particular, 

fiquei alguns meses, daí eu fui chamada, voltei pra pública. Daí eu fiquei na mesma 

escola pública, ahnnn... até... Ensino Médio, né... Ahnn... os professores... eu acho 

que tive muita sorte, ahn... mesmo da primeira à quarta, como de quinta em diante... 

Eram professores comprometidos, nééé... que exigiam muita, muita leitura, ahnnn... 

tinha que trabalhar... bastante, trabalhos práticos, né. Então eu acho que tive muita 

sorte. E de quinta em diante, que foi em escola estadual, os professores ahnnn... 
tinham muita cultura. Ahn... o professor de Geografia, por exemplo, ele sabia tudo 
de... Português, de História, de outras áreas e eu ficava encantada com aquilo, né... 

E eles tinham passado pela Escola Nova, por toda a capacitação da Escola Nova e 

então a escola propunha trabalho sempre coletivo, né... então, eu amei. Depois, 

terminando o Ensino Médio, lá vou eu pro vestibular, né, daí fiz...  
 
Ahnn... de primeira a quarta série a gente era obrigada a ler muitos livros, né... E... e 

daí a gente tinha que se posicionar, ahnn... e sempre... todo posicionamento, na 
minha opinião, é político, né... Então a gente tinha que se posicionar o tempo inteiro. 

Mas eu não ligava muito pra política, não lembro, nessa fase, nada partidário, ahn, 

escutava meu pai reclamar muito da situação econômica, tal, porque ele tinha 

supermercado, mas eu... não tinha ainda... noção, né... Ahnn... de quinta série em 

diante, lá pra oitava... eu começo a perceber, né que... tinha uma movimentação 

diferente, lá pra 68... né. Ahnn... mas também não me engajei em movimento 
nenhum, né. No Ensino Médio, aí sim, eu já começo a ter um posicionamento mais 

político por conta de um professor. E é o (.......) Marin, que é o professor de 

Geografia, que ele é da USP, eu... eu fiz Geografia por causa desse professor, 
voltei, fiz estágio com ele um bom tempo porque eu achava o cara um máximo, né... 
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de... nos posicionamentos, na... ahnn... nas atitudes dele como profissional, eu 
achava assim... o máximo, gostava demais dele. Aí eu comecei me importar com as 

questões políticas do país, ahnn... a própria geografia econômica, né, que ele foi 

despertando. Ahnnn... ele trabalhava muitas questões da Amazônia, na época, né. 

Ele trazia as questões econômicas mesmo assim... que eu... das dívidas que já 

estavam sendo contraídas. Ahnn... fazia que a gente lesse muito jornal... né... 

discutisse... mostrava ahnn... o que a Folha, né... ahnn... o que a Folha fazia... 

escrevia... como é que ela camuflava... a gente começa a perceber a questão das 

músicas, né. O que que as músicas traziam, e... a época de Ditadura, ainda, eles 

tinham muito medo, os professores... de ve... de falar... isso eu não posso falar! Isso 

foi o tempo inteiro, eu só escutava isso: ...eu não posso comentar isso... eu não 

posso falar desse assunto... Ahnn... foi de 68 até ... quando eu me formei... e só 

esse de Geografia que tinha coragem, claramente, de falar que o governo estava 
errado... né... que... os militares estavam fazendo isso ou que estavam sumindo 

pessoas, que estavam morrendo, né. Era o único professor que tinha coragem... de 
falar alguma coisa, os demais não tinham. Então a gente percebia assim, sempre 

nas entrelinhas, né... Mesmo as músicas censuradas... a gente não tinha acesso, 

aquelas censuradas, você tem mais acesso hoje. Naquela época você não tinha. 
Então não sabia direito o que estava acontecendo, não. Ahnn... meu 

amadurecimento político vem mesmo com a entrada na USP. Aí, eu entro em 

Geografia... em 75. Aí pego Erasmo Dias, ah... ééé... ooo... secretário e que ele todo 

santo dia ele me fechava a entrada da USP, entrada e saída, né, as duas entradas e 

revistava todos os carros. Então isso era todo santo dia por um bom tempo. Então foi 

a fase que... estouraram bombas na PUC, amigos nossos, né, se machucaram... 

ficaram com trauma até hoje, ficaram machucados mesmo. Então é essa fase em 

que eu começo... a perceber uma movimentação. E, mesmo lá na USP, muitos 

textos eram escritos pelos próprios estudantes, né... pelos professores, e eram... as 

informações, então, chegavam, ahnn... principalmente em busca... das pessoas que 
morreram. (.....) , várias outras, né. Aííí... eu começo a perceber que tudo era... 

camuflado, que era uma fachada, né... e começo a andar. 
 
Começo a dar aula no segundo ano de... da USP. Então... 77, numa escola 

particular e ai... tudo o que eu ia falar, que eu falava justamente de Economia, eu 
pegava as notícias de jornal e... trabalhava, sei lá... que... produção de milho 

aumentou... não sei o que... e eu ia comentando porque que aumentou, o que que 

tava acontecendo, né. Ahnn... aí eu fui chamada pra depor lá no COI, né... Eu fui 

chamada e falei: meu Deus, (risos) o que eu fiz? Não fiz nada? Mas daí só quiseram 

conversar, por que que eu tava dando aquele tipo de aula, se fazia parte do 
conteúdo a ser trabalhado, que eu tava trabalhando jornal, jornal era público, era 

tudo público, não tive problemas, mas eu fui chamada. Aí, então, eu falava: nossa 

que mundo que é esse? Né, que eu tô vivendo. Aí que eu começo a perceber e... os 

professores da USP, eles eram muito... revolucionários, né. Então, eles se 

posicionavam. Então... aí... comecei... a ter uma outra visão, né... ahnn... de como... 

como a escola nesse tempo todo, ela teve que se fechar, ela não deixou ninguém ter 

leitura crítica, né. E como isso faz mal até hoje, né... como isso não é legal. 
 
Ahnnn... na quarta série, lá pro ano de 67... 68, ééé... eu lembro que... tinha aquela 

música: �eu te amo, meu Brasil�, tal. Eu adorava a música. Não sabia por que era 

tocada, não, mas eu achava muito legal. Então, no carro do meu pai tinha um 
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adesivo: �Ame-o ou deixe-o�, né, ééé... assim... de... de uma coisa bem nacionalista, 

você lutar, tá. Eu achava bárbaro. Quem que não gosta desse país maravilhoso. 

Naquela minha fase de infância, né, era deslumbrada. Sempre gostei muito daquilo, 

mas não consegui entender. Só vim a entender isso... anos mais tarde, né... e... 

consegui ver. Ééé..., mas assim... o tempo inteiro escutei falar de uma democracia 

que não era no Brasil e quando escutava do Brasil, escutava que era um... um 

país... eles não falavam terceiro mundo... que era um país subdesenvolvido... muito 

rico e que um dia ia ser muito rico. Ahnnn... mas daí a palavra subdesenvolvido foi 

proibido para os professores da época, que eles comentavam. Eles tinham que falar 

que era país em desenvolvimento. A palavra subdesenvolvido foi tirada dos livros na 
época, né e... quem falasse podia ser chamado para depor também... era uma 

confusão, né. Ahnnn... então... eu só escutava assim. Ahnnn... tinha... ahnnn... eu 

não entendia direito, não, ahnnn... o que que tava acontecendo. Eu via algumas 
pessoas bravas, outras, mas eu não tinha clareza de tudo o que ocorria no país... 

nenhuma, porque... ééé... as pessoas que tinham...essa clareza, né... até... pra 

explicar... tinham medo, né... sempre tinha alguém envolvido na família... que 

estava... ééé... desaparecido ou... que estava preso, né... ahnnn...então tinham 

medo e não falavam. Então faltou essa clareza. 
 
Eu... na faculdade tinha uma marca marxista. Tive que estudar Marx, até, (risos) 

né... É... aí começa a estudar a democracia. Eeee... e daí você percebe que faltava 

muito pra gente alcançar, muuuito, né. Se falta hoje, imagina há décadas atrás, né. 

Então, ééé... foi quando eu começo a idealizar, a ver o que eu quero e como eu 

posso tá auxiliando, como é que eu posso tá ajudando, né. Ahnnn... daí quando eu 

termino a faculdade, eu tinha que fazer uma opção: se eu ia seguir a vida 

universitária, se ia ser professora, o que eu queria, né. Daí eu me defini, que eu 

queria mesmo era me dedicar pra educação, eee...  gostaria de contribuir pra uma 
educação democrática mesmo, algo que contribuísse prummm... país melhor, que 

tivesse mais justiça, não tanta desigualdade, né. E de lá pra cá, meu trabalho veio 

todo orientado pra isso. Ahnnn... eu fico muito brava com a questão assim... de... 
toda a nossa geração ter sido privada de... de todas informações, porque nós 

ficamos alienados, né. Ahnnn... a nossa geração... nossa, que eu digo, é da minha 

idade, ahnnn... muitos não apre... ééé... não apreciaram a leitura, né, porque como 
tudo... tudo era proibido: uma música era proibida, um livro era proibido, ahnn... eu 

acho que os professores acabaram não... não oferecendo uma série de coisas pra 

gente. Então, daí você encontra... hoje, um grupo que não sabe reivindicar, que não 

sabe lutar pelos seus direitos, né. Ahnnn... e isso é muito, muito complicado. Isso em 

qualquer classe social, neéé... você percebe assim... ééé... que eles reclamam, que 

eles chiam por aquela situação, mas não sabem lutar, não sabem argumentar, e eu 

acho que a contribuição da escola, pelo menos desta aqui, que deveria ser de todas, 

é ta lutando pra ta formando o aluno, mesmo, autônomo, que busque essa 

democracia. 
 
Ahnnn... quando eu entro né, eu comecei a trabalhar escola pública, foi em escola 

particular, que daí eu já fui chamada pra depor (tosse), era umaaa... um tipo de uma 

delegacia, que eu realmente não lembro bem o nome, depois eu posso lembrar, me 

assustou um pouco, mas não me inibiu (tosse). Eu sempre fui muito de lutar pelo 

que eu acredito, né. Daí, comecei a entrar em escola pública, ainda como estudante 

e depois, logo me efetivei em 82, saí de 78, né. E fui passando por várias, me 
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efetivei aqui na Zona Sul, no �Perillier�, passei pelo �Beatriz�, passei aqui pelo 

�Giulio� em 77, 78 e fui conhecendo vários tipos de diretores, né... Aqueles diretores 

que falavam ahnn... realmente, o que o governo está fazendo e faziam uma análise 

ahnnn... do que tavam enxergando, de verdade, atrás daquilo, ahn...outros que... 

defendiam o governo com unhas e dentes e você via que não era aquilo, ahnnn... 

outros que não deixavam o professor falar, eu passei por vários tipos de gestão. E 

eu... ahn... nisso, é claro que você vai crescendo, você vai amadurecendo e você 

vai, pelo menos, sabendo o que você não quer... pra você, você não quer fazer. Daí, 

quando eu ingresso como diretor, na verdade eu nunca quis ser diretora. Eu queria... 
minha área era Geografia... eu queria atuação e que... calhou que eu fiz a prova, 

passei e acabei... ahn... vamos ver, né... o que que dá isso. Tava desanimada 
quando ingressei como diretora porque eu lutei naquela greve enorme que teve da 
época do �Quércia�, acho que mais de noventa dias. Então eu tava muito esgotada, 

foi em 89, uma greve muito prolongada, desgastante, ahnn... onde eu participei de 
todos os movimentos, todos, todos, desde éé... tudo o que era proposto pelo 

sindicato, que era a APEOESP, na época, né, de sair em passeata pelo bairro, 

ahnn... de chamar os pais, comunidade. Tudo, tudo, foi feito. E daí, na hora do voto 

era tudo manipulado... né. Isso me cansou muito, muito, muito. Manipulação me 

cansava e em Geografia você trabalha muito com isso, né: ahn... como não 

manipular, né... essa manipulação de massa. Aquilo... me irritou. E foi bem nessa 

hora que eu fui chamada. Eu tava mais do que saturada. Falei: bom... eu vou dar um 
outro passo, mas não pensava em ficar como diretora, não. Eu pensava em 

trabalhar nummm... numa CENP, alguma coisa no pedagógico, que eu pudesse 

puxar porque era a área que eu gosto, que eu achava que eu podia contribuir mais. 
 
Mas aí, fui pra Jandira, ahn... numa escola de primeira a quarta série. Quinhentos 

alunos, né. Ahn... cheguei lá... �Caminho Suave�. (risos) Aí eu quase morri, né. Eu 

falei: meu Deus, tão no �Caminho Suave�, vamos ver o que dá pra fazer aqui, né. 

Naquela época, tinha dois filhos em idade escolar, ahnnn... onde eu escolhi uma 

escola que aaa... �Colégio São Domingos�, que era onde eu morava, nas Perdizes, 

que era... a mantenedora era a PUC, era uma escola alternativa, construtivista, né, 

um método ativo e que eu participava de todas as reuniões e eu... tava encantada 

com aquele processo todo, né, de construção do conhecimento, tal. Foi o que... e 

vi... veio bem de encontro, toda legislação da época, né, de Emília Ferreiro, tudo 

mais e aí eu apostei nisso. Em um ano, foi bem legal, trabalhei bem a questão 

participativa, mesmo, dentro do que pode ser participativo dentro do estado, que é 

pouco. Ahnnn... do que tem assim... do que chamam de Gestão Democrática, na 

verdade é muito pouco. Você tem... pra ajudar o diretor, você tem... Conselho de 

Escola, você tem APM, você pode ter Grêmio, você pode ter algumas outras 

organizações, né, estudantis, algumas coisas assim. Mas, na verdade, o que pode 

ser decidido pela escola é muito pouco. São itens específicos, ahnn... como o 
uniforme, se você bater o pé, você perde, (risos) isso você não pode ficar exigindo. 

Ahnnn... como... a pintura de uma escola, você pode tá decidindo, você pode decidir 

algumas coisas, mas não... ahnnn... coisas estruturais, né.  
 
Bom...nã... retornando em 1990, eu ingressei em Jandira e em 98 eu vim para o 

�Giulio David Leone�. Lá em 90, em Jandira... primeiro a escola era muito 

pequena...ahnn... deu pra fazer uma série de coisas dentro das condições lá da 

escola. Peguei uma Diretoria... uma..., na época chamava Delegacia de Ensino, 
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fantástica, que era assim... a Delegada de lá, ela sabia que era uma escola de 

passagem. Então nós tínhamos reuniões semanais com os supervisores. Ahn... uma 

semana pedagógica, a outra para estudar legislação e uma vez por mês com a 

Delegada e... a gente saía, todos os diretores e supervisores, a gente saía pruma 

confraternização todo mês. Ahn... então formou um vínculo muito importante. Era 

uma pessoa que já estava há dez anos como delegada e tinha muita clareza da... 
a... que que era política, politicagem, que eu vou chamar politicagem aquela procura 

só de voto, eu vou fazer é... falar o que a população quer ouvir... né... fazer (...) na 

verdade aquilo acontece, né. Só que esse pessoal de lá tinha muita clareza, então a 

gente trabalhava já dentro do viável. Mas,  ahn...lá eu aprendi algumas técnicas já 

participativas. Eu já aprendi a dialogar mais, a conversar, ahn... a sempre... falar a 

verdade por mais que doesse, né do lado do governo... ou nosso... seja o que for, 
então eu acho que foi uma aprendizagem muito importante. Quando eu vim pra cá, 

éhnn... tinha trinta e... dois anos, trinta e três, por aí. Ahnnn.... aí eu era muito 

inexperiente ainda pra pegar uma escola grande como peguei, né. E peguei uma 

Diretora que estava aqui, ahnn.... muito centralizadora. Então que eu tinha as idéias, 

ahn... completamente diferente, né, eu sempre fui de descentralizar e... claro que eu 

arrumei conflitos de cara, né, ahnnn... pelas próprias atitudes. Então eu lembro que 

uma das primeiras coisas que eu tirei foi aquela fila. Me irritava profundamente isso 
aí, que aquelas filas, aquela gritaria: �fica quieto�; �cala a boca�, �você é surdo�; 

�você é burro�, �você é não sei o quê�... Eu achava aquilo o fim do mundo. Imagina 

então você chegar numa escola muito centralizadora, você já tirar isso, né, o tumulto 

que é... foi formando, né. Mas não é porque eu queria bagunça, não, ahn... que era 

pra ser desorganizado, que eu não acredito. Eu acho que, ahnn... você pode educar 

que eles podem entrar tranqüilamente na sala de aula, sem fila, sem 

necessariamente ficar ali agravando, né. E, mas isso foi trabalhado ao longo do 

tempo. Ahnnn... daí tudo o que eu chamava eu gostava de contar pra todo mundo 
efoi um choque pra essa escola imensa, porque assim (risos) eu cheguei, a primeira 
coisa foi passar as verbas, né, lá... o que a gente ia receber. Peguei e falei: �ei, 

gente, nós vamos receber tal verba, nós vamos tratar o que nós vamos fazer com a 

verba. Eu vi, assim que as pessoas faziam assim mesmo, né... e eu falava assim: 

�algum problema?�... �o que que tá acontecendo?� Ahnnn... daí eles me falavam, 

ahnn...: �não, é que nós não estamos acostumados, nós... nem sabia... diz que 

nunca vinha verba, que não tinha, que não sei o que�, né... e daí isso foi trabalhado. 

Cada festinha, era divulgado. Ahnnn... qualquer decisão, assim, dentro do que a 

gente podia tomar, todo mundo era consultado, não só o Conselho de Escola. Nunca 

trabalhei só com o Conselho. Eu sempre trabalho com todos os períodos, pego 
opinião de todo mundo, depois é levado pro Conselho. Isso aí é um processo, mas é 

levado um parecer de... de todos, né. Sempre trabalhei dessa forma. E eu lembro 

que eu chocava muito a Diretora. Falava assim: �é uma maneira fácil de não assumir 

responsabilidade assim, né. A decisão não fica na sua mão. �Ficava muito brava, 

então achava que eu num... não queria na verdade assumir, quando eu estava 

assumindo, eu estava assumindo como grupo, dentro do que a legislação permitia, 

que eu acho isso... muito... (risos) muito complicado. Quando... o Regimento da 
escola, por exemplo, ééé... que já veio tão determinado, tem poucos itens que a 

gente tinha liberdade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que gestão democrática 

está bem longe, eu acho que... que existe aqui, por exemplo, um avanço em 

algumas coisas, né é... um avanço no diálogo, na negociação, né... tem um avanço, 

mas tá muito longe. A questão da comunidade... Ao longo das décadas, ahnnn... faz 
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parte da nossa cultura, achar assim, queee... a comunidade... prá lá dos portões da 

escola. A escola é que manda, a comunidade pra fora e vice-versa. Então, 

hummm....sempre foram ahnnn...como digo.... um tipo de inimigos. Quebrar isso, 
precisaria um trabalho muito legal. Não é simplesmente você colocar todos esses 
programas e achar que as coisas vão se resolver, né. Que os conflitos vão 

desaparecer... se não tiver um trabalho atrás disso. Então eu acho que tá longe 

ainda. Ahnnn... Escola da família, acho bárbara a idéia, acho legal, mas a forma que 

foi implantado eu não gostei, né. Não teve integração, não teve assim umaaa...uma 

escolha, um sentar junto, um decidir junto. Foi algo tudo imposto. Esta escola aqui já 

fazia um trabalho de sábado e domingo há muito tempo, né. Ahn, então veio 

colaborar, mas eu sinto que não houve... mesmo aqui, não houve integração. Então 

imagino em outras, né. Se aqui a gente já tem essa... essa... ahn... política de abrir a 

escola, a gente não tá conseguindo, ahnn... grandes coisas, né. Não é que tá ruim, 

não, mas eu acho que ainda não.... ahnnn... num tá inserido do jeito que deveria ser 

no projeto Político Pedagógico da escola, que é que nós estamos tentando esse 

ano.  
 
Eu acho assim, ahnnn... que a gestão democrática da escola, ahn... você tem que 

pensar assim... que professor é esse que é o Diretor, né ééé... Se ele era um 

professor que nunca se envolveu, ele vai pra Vice-Direção, pra Direção, ahnnn.... se 

envolver assim, politicamente, com uma visão clara, né pra que serve a educação, o 

que que você quer formar, de que jeito, tal. Ahnn... ele chega, ele se esconde atrás 

de papéis. Então numa reunião de Diretores é muito normal se ouvir: �ah, eu detesto 

o pedagógico. Eu já avisei lá o Vice, que ele cuida disso.� (tosse) �Eu sou 

administrativo, eu sou não sei o quê�. Então, eu fico assim olhando eee... eu fico 
pensando queee... a nossa função tá errada, éee.... tem que ser pedagógica, né, 

claro que administrativo, que financeiro e tudo mais, mas ele é um suporte pro 

pedagógico, né, senão não existiria, né. (tosse) Então quando vem essa questão de 

gestão democrática... em que o governo, ultimamente, ele andou aí... o Circuito 

Gestão, que foi da época da Rose, né. Achei que tinha coisas muito interessantes, 

mas que... que percebia que não era entendido na hora, tal. Algumas coisas, na 
época, já tinha avançado, mas éee... eu trabalho em outro lugar, que é uma ONG 

que trabalha justamente com capacitação de professores  e de gestores, né e como 

me incomodava isso, né de dizer que tem que trazer a comunidade pra escola e eu 

não sabia como, que eles só vinham, eles reclamavam e xingavam, a gente não se 

sentia bem...eu não entendia o que estava acontecendo... e eu fui investigar isso 

mais de perto, queria saber que �droga� que é essa, por que que tinha que ser tão 

inimigo assim, o tempo inteiro, queria ver o que que tava havendo. Aí eu fui aprender 

técnicas de como chamar essa comunidade, de saber o que que eles tão sentindo, o 

que que tá acontecendo. Ahnnn.... aí agente tá construindo mesmo um projeto junto, 

esse é o primeiro passo. Eeee... eu acho que pra gestão democrática é o primeiro 

passo, é só ouvir todo mundo, todos os setores e vamos conversar e a gente foi 

fazendo isso, né. Nós estamos aqui no... terceiro Projeto Político Pedagógico da 

escola, né, então eu tenho feito isso... e tem melhorado muito as relações com a 

comunidade. Então, na época do Circuito Gestão, eu já tinha um pouco mais de 

conhecimento, na prática, não só de você pegar uma teoria, que tem livros aí de 

Projeto Político Pedagógico, de Gestão democrática, isso tem um monte, altamente 
teóricos. Não tem como operacionalizar, Agora que tá tendo... com esse novo, 
né...pró-gestão... ahnn... éé... já avançamos um pouquinho mais, mas na época, 
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ahn... quando saiu, eu pensei assim, que os professores não estavam entendendo, 

os diretores não estavam entendendo o que que era pra fazer. Ahnn.. daí... aaa... 

agente teve um curso da USP, com o Aldo Portellla , que veio aqui pra Sul3, tinha 
Maristela, todos os Diretores antigos daqui, nossa!!! Eles batiam firme no chão e 

dizia: �Comunidade é fora do portão! E ooo... (risos) professor da USP ficava assim 

sem saber, porque ele tava lá falando de gestão democrática. Ele era... ele escreveu 

um livro, né com... nós ganhamos o livro, na época, tal, mas eu sentia que ninguém 

tava entendendo. Sabe que eu fiquei tão incomodada com a situação que teve um 

dia que ele tava dando tudo sobre... globalização, neolibela... neoliberalismo, tal, né, 

fazendo com que a gente (risos) entendesse que o momento é esse, você tá 

educando pra quê, diante de uma situação você tem que saber o que você vai 

reverter, que que vai acontecer. Os Diretores indignados: �que que eles tinham de 

saber de política?� E eu sei (risos) o que é muito chato. Aí eu tava assim tão 

chateada. Eu falava assim... �olha, professor, tenha paciência com a gente, olha, vai 

melhorar, (risos) agüenta aí que as pessoas vão perceber. É difícil meeeeesmo, né 

porque as pessoas não sacavam e falavam pra eles, né e eles, lá... imagina, tá 

falando... estudando gestão democrática, como começa isso, imagina o que eles iam 
tá sentindo, né. Então eu senti assim que faltava chão. 
 
Ainda hoje eu sinto assim. Continua sendo uma bandeira, ahnnn... nesse, a...., na 
época da Rose, acredito que, com vontade, ela realmente acreditava naquilo, foi 
muito imposto, tal, mas ele acreditava naquilo. Ela... fez uma pesquisa e percebeu 
que se  o Diretor não quer, realmente nada acontecia, por isso que ela tinha 

priorizado a questão da gestão. Ela começou por aí. Na hora que o Chalita entra, 

sendo do mesmo partido, ele deu um corte e foi pra capacitação de professores, 

né...ele deixou tudo pra lá e mesmo agora na... na retomada, ahnnn... material tá 

muito bom, eu percebo uma série de coisas, né. Acho bem legal, ahnn...só que 

ainda, por parte de muitos, ainda não tem esse material exige assim que participar 
em gestão democrática dá muito mais trabalho, você tem que ouvir todo mundo, 

você tem que entrar num consenso, você tem que fazer isso, que dá trabalho, então 

as pessoas se escondem atrás disso. Pro governo o que interessa é números, pra 

esse aí, né. Ahnnn... quantas pessoas vão no final de semana... ahnn... que vai 

verba tal, né, mas a própria legislação você percebe, que ela não está sendo 

democrática. Ahnnn.... na própria legislação não está a questão do Conselho de 

Escola, como vinha antes especificada, de formar o Conselho, de fazer tal coisa. 
Percebo algumas aí que... tão assim.... a seco mesmo e engole aí e fica quieto! 

Então esse governo aí, ele é muito mais autoritário do que a própria Rose. Ela era, 

mas ela tinha objetivos claros, ela realmente queria ver engajado. Nesse, realmente, 
eu não percebo, né e ...aí dá pra gente ver um monte de legislação que tá indo 

contra a própria... própria lei, né, as últimas que têm saído. Isso me incomoda... um 

bocadinho, né. Ahnnn... mas assim, continu... apesar de ... eu continuo (risos) 
acreditando, eu continuo pesquisando novas técnicas pra fazer o pessoal ahnnn.... 

trabalhar numa escola dessa, ahn... você acredita nisso, uma coisa medonha. A 

missão dessa escola aqui é formar, né... um aluno participativo, né. Ahnnn... pra que 

ele elabore um projeto de vida, né e que busque o bem da comunidade, né. A nossa 

missão é essa, né. Claro que pra ele ser participativo, ele tem que saber ler muito 

bem, escrever, saber fazer cálculo, tem que ser... tem que ter uma cultura geral. 
Ninguém é participativo, o cidadão, se não tiver o saber acumulado, né. Então a 

gente trabalha muito isso, só que confunde-se democracia com �fazer o que quer�. 
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Então, no primeiro momento aqui, como o foco dessa escola, é realmente o aluno, o 

processo de ensino e aprendizagem, eles confundem que a gente liga todos pro 
aluno, que é o aluno que manda. Não é nada disso, é exatamente o que eu tava 

falando na linguagem... pelo amor de Deus, o professor é aquele que fez faculdade, 
que tá ali na frente, ele é o facilitador, mas ele é que tem que orientar, ele que tem 

que saber. O ponto de partida pode ser dado pelo aluno, mas é ele que tem que 

saber orientar, e aqui a gente trabalha por projetos,t em um dificultador, né, pra 

quem não estava acostumado nem a elaborar plano de aula, né, aí de repente você 

tem de elaborar projetos. Então eu...eu lido com essa questão diariamente 

eee....ontem ééé... teria sido legal cê ter vindo na quarta-feira, eu tenho digitado, 
né.... ahnnn.... que todo ano, eu é que apresento a escola: � a escola é assim... 

ahnnn... sabe....� Não tinha que falar nada disso. Eles que tinham que falar da 

escola. Então eles já participaram... as duas primeiras semanas de fevereiro, já 

fizeram o diagnóstico dos alunos, já fizeram reunião de pais, né... eles já sabiam 

assim, ahnnn, eles escutam falar que aqui é muito ruim, que trabalha muito, né, 

falam muito disso por causa do projeto e aí eles tinham que definir a escola. Daí eu 

te passo as definições, são muito interessantes. Eles falam que a escola é 

democrática, eles vão falar tudo isso, né, porque democracia pra eles tál igada 

assim... ééé... pelo menos no diálogo, eles tão entendendo, né, acho que conversa, 

né, já tão chamando isso, né. Mas é uma escola que ainda falta muito, ela busca 
isso, né e ela trabalha. Daí quando você procura na legislação, na verdade vê que 

só tem uma teoria pedagógica, financeiro acho que entende, né, dos recursos, né. 

Jurídico, a gente não tem nenhuma, né. Você fica...à deriva mesmo, se você precisa 

de alguma coisa do jurídico. Ahnnn.... recursos materiais a gente depende muito 

do...financeiro, pra você ter os materiais e recursos humanos é o que tem, você tem 

que trabalhar exatamente com o que tem eee...esses conceitos, tal, precisam ser 
bem trabalhados. Você percebe, todo ano, já tão confundindo mesmo, né, então, 

você começa tuuudo de novo. No final do ano quando você começa... você... efetiva 

mais uma porção, aí troca tudo de novo, né. Eu recebo muita gente do interior, às 

vezes vai embora... outros... tô com vários aí à tarde. 
É, ao longo do tempo eu percebo assim... que...o discurso que o governo quer 

ouvir...ele é muito forte, só que não é acompanhado por atitudes, por ações. Ahnn... 

se você perguntar, entra lá em qualquer lugar e perguntar assim: �ahnnn... que que 

nós queremos formar, que aluno que nós queremos formar?� �Ah!� � cê vai escutar � 
�ahnn... ummm... aluno crítico... tal, tal, tal, né... que pratica a cidadania..�. Isso tem 

em qualquer escola, na Bahia, tal. Você... em qualquer lugar você tem isso. Ahnnn... 

porque é assim, só....só fica no ouvir e, como não aprendeu a operacionalizar 

algumas coisas, né, só fica no discurso mesmo. É muito difícil. Daí, você tem 

discurso... e uma ação que vai completamente contra aquilo, nééé... é muito maluco, 

ahnnn... você diz assim: �ah, essa escola quer formar ééé... um aluno, sei lá, pra 

melhorar a sociedade, uma sociedade mais justa, tal�. Daí, você exclui o seu aluno, 

você... coloca ele pra fora, cê faz uma série de coisa, cê tá indo contra o que você tá 

pregando, né, isso... constantemente, no próprio plano de aula. Nós fizemos essa 

semana passada aí, pra testar, né. Foi pedido só objetivos, tem os objetivos, 

ahnnn... as estratégias, conteúdo, né, mas assim... tinha que destacar habilidades, 
tinha bem claro o que era pra fazer, né. A dificuldade é muito grande, mistura-se 
objetivo com conteúdo, com estratégia, né. Então, daí, você tem que trabalhar é... 

todaaa... cê volta tudo, né. Então daí, cê... �é, aí... trabalho tanto�, mas não é... é 

algo mecânico. Nós fomos privados de pensar, né...nós ficamos assim.... alguém 
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planejava lá... lá no passado, né. Alguém planejava, ahn... e a gente só executava. 

Foram muitos anos fazendo... 
 
... o governo agindo assim... que que é uma gestão democrática... mesmo não 

dando as... condições ideais... mesmo... a capacitação não vem bem em encontro a 

isso, tudo mais, é uma grande abertura sim, se souber aproveitar o po... o pouco que 

você tem... em cada setor, aproveitar dentro da legislação, eu acho que dá pra fazer 
alguma diferença. Ahnnn...eu acho também que é uma rede muito grande, 

administrar sete mil escolas é uma loucura, é a maior empresa do mundo em 

recursos humanos, né, mais de trezentos mil funcionários. Diz que é a empresa 

(risos) maior mesmo, né. Então é... ééé... eu acho que é uma... é uma loucura. 

Então eu acho que, localmente, se cada escola fizesse alguma coisa, transformasse 

o local,você poderia... tá conseguindo, ahn... lutar pra fazer algo... nacional.(...) É... 

ééé... 
 
O discur... eu acho que a...a prática só vai avançar quando a comunidade começar a 

cobrar realmente. Eu acho que isso já está acontecendo. Algumas pessoas já estão 

ficando mais politizadas nas comunidades e em todas as comunidades, né. Então eu 

vejo um movimento que vai ser por aí, vai, sei lá, né... Ahnnn.... são muitas ONGs 

trabalhando, ahn... sempre com as mesmas crianças, sempre com as mesmas 

famílias. Isso vai ter que ter um resultado uma hora, né, porque educação não 

acontece só na escola. Então eu acredito que localmente, se a escola conseguisse 
ééé... reunir todos, tirar uma política local e daí a gente lutar por algo maior, a gente 

conseguiria ahnnn... a coerência entre o discurso e prática, que a gente ainda não 

tem hoje. Ahnnn... e tá falando a mesma língua porque é uma loucura você ir em 

reunião de Diretores (risos) que é completamente maluco o que cê escuta, né. 

Ahnnn... uma mesma inter... uma mesma lei é interpretada de tantas formas, que é 

uma doidice, né, ahnnn... uma maluquice, mesmo, né, que qualquer texto, teve uma 
vez que foi assim mesmo maluco, né, a gente colocou... pediu pra eles lerem uma 

crônica e era uma crônica simples, só tinha um personagem. Eles enxergavam três... 

personagens.(risos) Aí, a gente olhava de novo, via...e agente não conseguia achar. 

Então é muito maluco, né...como cada um sente, como cada um vê. Então é difícil 

mesmo cê...conseguir esse equilíbrio entre teoria... essa coerência mesmo, né. 

Ahnnn... a... algo que todo mundo tem que trabalhar e cobrar, né. Eu acho assim, 

que mais difícil dentro de uma escola... a escola decide uma série de coisas... é a 

cobrança disso. Como é que cê cobra? Como é que cê monitora? Ahn... Eu acho 

que na gestão, o mais difícil pra mim é isso: monitorar cada segmento, cada coisa 

pra ver se tá saindo pra atingir os objetivos. Por que que eu acho mais difícil 

monitorar? Porque você não tem... os funcionários no tanto certo... cê tem poucas 

pessoas pra dar conta de absolutamente tudo. Então é só por isso que eu acho 

muito difícil. Daí, depende assim... se você trabalha bem o grupo, fortalecer o próprio 

grupo pode. Aí é legal e você vai coordenando, né. Ahnnn... mas eu tenho 

bastante... porque quando eu consiiigo o fortalecimento do grupo, tem uma troca de 
professor, aqueles efetivos, tal e acaba tirando, né, mas eu acho que, nesta gestão, 

o mais difícil é isso. Acho que a gente vai ter que lutar muito pra te essaaa... ahn... 

essa democracia, mesmo. Saber mais, ahnnn... ahn... um monte de coisas que a 
escola podia trabalhar, por exemplo... a questão dos impostos. Nós pagamos 
impostos (risos) pra chuchu, né. Ahnnn...nós sabemos pra onde vai? De que jeito? 

Isso aqui é parte, né... da educação aqui. Primeiro nós temos que ter clareza, fazer 
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os alunos pesquisarem a importância de pagar...ahn... imposto... mas pra que que 

ele serve, onde ele tá sendo aplicado, de que forma, tal. Energia elétrica, por 

exemplo... em nossa região. Tem �gato� pra todo lado, ooo... maior índice de 

incêndios, né, na... na periferia... ahn... comprovadamente, por conta dos �gatos�, 

essas instalações mal feitas e tudo mais, né. Ahn... isso é educação. 
 
Ahnnnn....a questão democrática, penso assim que em muuitas escolas ahnnn.... 

conseguem avançar e outras, não. Ahnnn... e as escolas que avançam eeemmm... 

em questõ... em utilizar, eu vou dizer assim, ferramentas mais participativas, são 

coordenadas por pessoas que acreditam nisso... porque se não, a pessoa não vai 

buscar. Ahnn... já conversei com vários diretores e a fala é a seguinte: �...�magina, 

ficar conversando com todo mundo. Eu quero assim, assim e tal. A lei já tá dizendo, 

não tenho que falar com ninguém, não. Vai ser dessa forma.� Então ahn...mas...pro 

mundo, né, pra sociedade vai assim: �ah, precisa de uma ata de Conselho�. Esse 

Diretor vai fazer lá, vai reunir o Conselho, faz a ata e acabou. Ahn... fazer uma ata 
de Conselho, reunir o Conselho, ahn... não quer dizer nada se você não... realmente 

não consultou a comunidade... se você realmente não conversou... não falou, né. 

Simplesmente, cê tá cumprindo tabela porque a lei tá te exigindo isso. É, então é 

exigido e as pessoas fazem, tal. Mas isso é muito nítido pra mim. Só avança, ahn... 

essa questão, né e assim longe, né porque ela é cerceada, é engessada isso pra 

nós. Tem coisas que nós precisaríamos lutar pra quebrar, né e ainda... pra você 

lutar, cê tem que estar muito forte legalmente e aí é que tá. Teria que ter mesmo 

uma gestão democrática, você fortalecer cada vez mais os vínculos com essa 

comunidade, você tar junto o tempo inteiro pra quando tiver que lutar, seja por que 

motivo for, você tem força política local e isso não é... visto ainda. Ahnn... eu 

percebo, assim, que está longe da... de muita gente perceber, de muitos gestores 

perceber. Aqui mesmo, é que... a gente percebe isso, a gente luta, como é difícil 

você trazer toda a comunidade na reunião de pais. É difícil trazer todo mundo. 

Nossas reuniões já são bem diferenciadas há muitos anos, já. A gente não chama 

aqui pra acabar com o aluno, tal, né. A gente chama pra ouvir também, pra falar, 

sim, do processo de aprendizagem, mas é também pra ouvir o que que tá achando 

da escola, o que que tá acontecendo. Normalmente, quando cê abre isso, eles falam 

muito da questão da segurança do local, tal. Ahnn... aparentemente, daí cê fala 

assim: ah... que que eu tenho a ver com isso? Ah, você tem, sim, porque... ahnnn... 
se você não puder conversar essas questões, lutar, né, porque como é que a gente 

se fortalece, aí? É você tar lutando pelas mesmas coisas, da escola e do entorno, 

né, dando segurança pros alunos. Isso vai fortalecendo sua gestão, que ééé...é... se 

eles perceberem que eles são chamados, né, ahnnn... a participarem realmente, e 

não como mão-de-obra, né como um da... pra confundir gestão democrática, né, 

ah... �os paisa judam, os pais participam� .Participam, como? Com mão-de-obra? 
Pintando escola... arrumando... Isso é uma parte, que, tudo bem, como voluntário, 

né, qualquer um de nós pode fazer esse serviço, mas não é esse o papel de uma 

gestão... dentro de uma gestão democrática, não é isso que eu entendo, pelo 

menos, né. Ahn... eu entendo participação como... nos quatro momentos: na 

elaboração da proposta, na execução, é naaa... na avaliação, né, no 

redirecionamento eee... é dessa forma, né. Não entendo que participar é só (�vai lá, 

faz o serviço�) executar, só fica com a parte dos outros, né, então eu acho que tem 

que...tem que avançar. Mas é difícil. Agora mesmo, estavam falando, né, dos pais, 

que ahnnn...os da quinta série, que acabaram de chegar: �eles não entendem a 
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proposta dessa escola, né, eles tão com medo�, tal. Aí eu falei: �ó, vamos explicar 
qual é a proposta dessa escola.� E é assim que começa todo ano, né. Você vai 

envolvendo mais e mais pessoas. Ahnnn... mas ainda, isso de uma maneira geral no 
Brasil, a comunidade ainda está muito distante, ahnnn....Muitas vezes se a.... se a 

Direção ainda não abraçou essa questão de ser mais participativo, eles têm medo e 

não chegam. Têm medo ou porque eles acham que a escola não é o melhor lugar, 

�não vamos nos expor porque senão perde a vaga�, né. Tem essa série de coisas 

que eles comentam aqui, né. Ahnnn... mas mesmo aqui que tem essa... essa 

abertura, ahnnn... uma vontade de... eu percebo que ainda tá muito longe, quando a 

gente conseguir, ahnnn... algo mais fortalecido. Mas tem o seguinte: essa escola 
também, ela tem... história, né. Éééé... quando eu entrei, em 91, essa escola era 
detestada. Quando teve, em 96, a reorganização, que a quinta série veio do �Jayr de 

Andrade� pra cá, tive amplo movimento da comunidade de lá, que eram dos prédios, 

tal... �que aqui era um favelão, aqui ninguém queria vir�... um... auê, porque eu 

recebia todos os alunos do Iporã. Recebo todos os alunos do Iporã, agora, 

atualmente, do Iporã, dos prédios, de tudo quanto é lugar (risos) daqui, né. Só que a 

escola foi conquistando seu espaço lentamente. Hoje ela é respeitada pela 
comunidade, mas ela não era. Não era, meeesmo, né, ahn... houve muitos 

problemas com a antiga administração, tal, então demorou pra eu conquistar. 

Quando eu comecei com as reuniões, que eu chamava a comunidade: festa junina... 

festa de não sei o quê... eles falavam assim pra mim, eles enfiavam o dedo no meu 

nariz e falavam assim: �eu vou ficar te vigiando...� (risos). Daí eu levava... eu falava 

assim: �fica à vontade..., vigia mesmo...� Ahnnn... mas é que eles tinham passado aí 

por uma série de situações, né. E aí o que que eles viram? Eu entrei em 91, essa 

escola não tinha nada, nada... Não tinha uma televisão, não tinha um rádio, não 

tinha absolutamente nada. Aí nós fomos atrás, ahnnn... eu acredito assim... quando 

te falei que...localmente cê faz a diferença. Se eu não tinha recursos do governo, eu 

fui atrás de parcerias. Aí uma longa discussão da equipe inteira, parecia até novela. 

�Por que buscar parceria? Tem que ser com um parceiro com a mesma filosofia. Isso 

aqui não é pra virar... né... ahnnn... casa pra alguém vir mandar, não é nada disso. 

Nós vamos buscar parceiros com a mesma ideologia, filosofia, né... nin... ninguém 

vai...� Daí, mesmo assim, foi muito estudado isso, foi muito discutido. Tinha 

professores da APEOESP que eram contra, né, parceria, tal. Discutiu-se, tal, 
chegou-se à conclusão que nós queremos, tal. Fomos atrás da... do instituto C&A, 

né. Aí, é... construímos, ahnnn... laboratório de informática, uma série de coisas, né. 

Ahnnn... eles deram, na época, dez... computadores novos, ahn... capacitação para 

os professores foi paga tudo por eles, ahnnn... depois fomos atrás de outras 

parcerias que temos até hoje. Tem a Brascri que... é outra de informática, que 

oferece cursos fora do horário do aluno. Estuda de manhã, ele vem fazer curso à 

tarde e vice-versa e tem certificado e tudo mais. Ahnnn... a Brascri também tem um 

do... SENAC, cursos, né, profissionalizantes, que ele já sai com emprego. Então a 

gente foi atrás, né, de absolutamente tudo. Ahn... e pra fazer esse trabalho 

diferenciado, nós fomos atrás de, principalmente, capacitação, porque se... a 

capacitação da Secretaria não tava a contento, nós fomos buscar, só que isso foi 

tudo no coletivo. Isso eu chamo de democrático, né. Ahnnn... quando foi... resolver 

que isso aqui seria... é... modular, nós fomos até a escola de Americana, que foi a 

que implantou, fomos na escola do �Laerte� que é o pioneiro, que tem desde 91. 

�Vamos conhecer, que que é isso?�, tal, �por que não está dando certo dessa 

forma?�. Os professores abraça... chamamos a comunidade, né: �e aí?�, tal. �Pior 
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que tá, num fica, né!� � foi a resposta que eu ouvi, levei um susto (risos), falei: 
�nossa! Tá ruim, mesmo, né�... �Mas, aí, vocês aprovam?�... �Vamo aprovar, né, 

porque tá muito ruim�... Então... isso, no começo, né. Depois, de lá pra cá... foi muito 

legal, porque... eéé... dois anos atrás, nós fizemos umaaa... ahnn... um amplo 

diagnóstico, bem participativo, mesmo, pra saber, né, como é que tava a escola... 

como é que tava tudo. E um dos trabalhos dos pais era assim... fazer a maquete da 
escola ideal, né. Ideal, mesmo! O que que eles imaginavam. Olha, (risos) foi uma 

coisa maluca. Ahnnn.... as maquetes, todas, ou desenho, ou maquete, ou do jeito 
que eles quiseram representar, todas tinham aaa... o portão cheio de grade, 
igualzinho os nossos. E aquilo (risos) eu olhavam, eu fui em cada sala e pensei 
assim: �meu Deus..., né�... eu falei: �mas é isso mesmo?�... �É! Nós sentimos 

segurança quando vem aqui�. A escola ideal, eles fizeram exatamente a nossa, do 

jeito que era o muro, o portão, tal, foi assim... o maior retorno que eles poderiam dar, 

né. Foi muito maluco. Então, nós partimos, né, de um patamar que eles detestavam 

a escola e não confiavam... e teve um aumento dessa confiança, mas porque nós 

tratamos eles com muito respeito, tanto alunos, como eles, né. Eeee... e aluno aqui... 

ahnnn... eu acho que o grande... grande conquista dessa equipe toda... ahnnn...foi 
tirá-los da apatia. Eles eram apáticos. Cê falava: �vamos fazer um jogo...vamos�. Ele 

ba... abaixavam a cabeça e não tinham reação. E agente conseguiu mexer com tudo 

isso, mas sempre... nós trabalhamos no coletivo. O coletivo, aqui, é fundamental 

nessa escola. Você pode perguntar pra qualquer um aqui. Temos ainda dificuldade 

de envolver nessa gestão, mas faz parte dos funcionários, por incrível que pareça. 

São os mais resistentes, eles até vêm, mas eles falam assim: �vai dar certo? Vai 

num sei o quê?�... É muito maluco, com umaaa...uma inovação, você ousar, né... 

ééé.... como as pessoas ainda se assustam. Mas o que o coletivo quer, dentro da 
legislação, consegue. 
 
Éééé... eu acredito, sim numa gestão mais participativa, em que todos possam 

decidir aí... sobre o Projeto Político Pedagógico, possam lutar por ele ahn...e você 

possa, ahnnn... tá formando pessoas ééé... que saibam...ééé... lutar pelo que 

acreditam... pelo que querem. Nossa, isso vai dar muito resultado.Acredito,não abro 

mão disso. Às vezes... olha... dá uma preguiça danada... você tem que fazer várias 

reuniões pra tirar o... ahnn...uma decisão sobre um determinado assunto... é mais 

trabalhoso, você tem que se indispor, você tem que expor, né,mas... eu acho que 

vale a pena. Éééé... ééé... essa questão, assim, de você construir algo que você 

sabe que não é seu, que é de todo mundo... isso vale muito a pena. Éééé... abraçar 

a causa, né... ahn...sentir emoção da...da equipe inteira quando dá certo ou mesmo 

da tristeza que não deu, da indignação, mas já saindo uma outra... ahnnn... uma 
outra solução.Para isso eu acho que não... tem... preço. Eu acho que... se todas as 
escolas avançassem nesse sentido,num instantinho, nós sairíamos da situação que 

a gente se encontra hoje, né... que ainda a gente não sabe votar... onde a gente não 

sabe,ainda, lutar... a gente ainda não sabe fazer nada enquanto nação, né. Ahnnn... 
acho que melhoraria muito. Acredito e não abro mão, por mais aí que venha 

Portarias, e-mails (risos), e sei mais o quê, eu não abro mão do que eu acredito, 

não. 
 
Ahnnn... Conselho de Escola e APM, eu acho, assim, que são fundamentais na 

escola. Então é uma luta fazer com que funcione como deveria, né. Ahnnn... o 

correto seria ter assim... você lutar pra entrar no Conselho de Escola, você ser o 
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representante, né. Eeee... sempre você tem que pegar a laço. Esse ano, até que 

não foi difícil aqui, no �Giulio�, não, mas tem ano que eu tenho que pedir �pelo amor 

de Deus�, né e a desculpa que é utilizada é assim: �ah, eu não tenho tempo. Ah, 

porque a reunião vai ser em tal horário e não dá...� Daí, nós... eu responde: �não! A 

gente faz uma pesquisa... qual o melhor horário...� ,né. Depois que tá formado, a 

primeira reunião é sempre pra agendar, tal... �não...� ... E de uma forma ou de outra 

as pessoas acabavam sempre saindo fora. Ahnnn... daí, que que nós fizemos? A 

gente tá, já, há um bom tempo... uns anos, fazendo reuniões mensais, né. Eeee... 

pra tar discutindo o pedagógico da escola, pra tar falando, pra tar socializando, né. 

Então, a gente tá num movimento aí, de fortalecer, porque a gente acredita. Ahn...a 

gente acha que não funciona o que é engessado e obrigatório. Tuuudo que é 

obrigatório, é problema... ahn... o Grêmio, por exemplo, aqui nessa escola, nooossa! 

Dez anos que a gente tenta formar. Na hora que a... meninada chega lá, vê toda a 

legislação, aqueles .... sai fora, (risos), sai correndo. Então é muito maluco, né. Daí 

eu falei que o que na escola é permitido, eles não querem eee... ahn... por lei, agora, 

é obrigatório, mas mesmo assim a gente não consegue. Esse ano, a gente tá agindo 

completamente diferente. Nós tiramos um... três pessoas por sala... dois monitores e 
um representante que a gente tá chamando do �Conselho Estudantil�. A gente tá 

resolvendo pra ser um futuro Grêmio, né, então nós tamos ahnn... criando novas 

estratégias, já que a gente não conseguiu, não conseguimos mesmo, nem 

professores animando, nem uma série... de coisas, nós temos muito a trabalha... um 

trabalho de jovens aqui dentro. Eles entregam projetos pra fa.. pra trabalha... 
ahnnn... fazer ééé... alguma coisa diferente na hora do recreio, extra-classe em 
outros horários, projetos são aprovados, né. Mas é interessante como não consegue 

formar um Grêmio, né. Então, esse ano nós vamos fazer  de forma diferente. Mas eu 

acredito, sim. Só queee... nós tamos há anos trabalhando, acho que os frutos vêm 

daqui um tempinho. Mas é muito engessado, né. Éééé... obrigatório tal coisa, né. 

Tudo que é obrigatório, não é legal. Sempre tem que ser por demanda, por 

interesse. E esse ano eu já fiquei contente com isso, eu não tive que pedir, as 

pessoas se inscreveram, votaram, né. Então eu acho que já foi um... um avancinho, 

né. Ahn... a APM funciona um pouquinho melhor, porque a APM, ahnn..., são vinte 

integrantes, só, é obrigado ver verba, é obrigado ver isso, então vocêeee... tem um 

contato maior. Normalmente... as pessoas da comunidade são as pessoas mais 
próximas. Dá pra tar... vir sempre na escola, conversando, vendo o que tem... 

precisa que ser feito, né. Então eu acho que funciona um pouco melhor, né... mas... 

Todos vão... funcionar um dia... se Deus quiser. 
 
ENTREVISTADA �B� - Escola �B� 

 
Bom, você quer saber de família, né? Então... nasci ééé... em Minas, na cidade de 

Passos, 1947, 13 de junho e de uma família de... estrangeiros, né. Meu avô é sírio, 

minha avó, italiana. Meu pai, filho dos dois, né, ficou mais sírio do que brasileiro. 

Minha mãe, bem brasileira, mas ca... ca família portuguesa... E... naquela época, 

aaa...a educação familiar muito rígida. A mulher era criada pra... pra casar...pra 

limpar a casa... pra... olhar o marido... pra criar os filhos e o menino bem, 
nitidamente, separado, né. Não tem nada a ver. O menino era criado para o mundo, 

pra estudar. A mulher não... não estudava. Não era comum uma mulher estudar. Eu 

tinha... tenho, né, cinco tias professoras, mas professoras primárias... na cidade, 

porque professora primária naquela época fazia até a oitava série que era... quarto 
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ano do ginásio e fazia um ano e já ia dar aula pra primeira série. Essa era aquela 

normalista inicial. Então eu tinha cinco tias professoras. Éééé... mas o meu pai, 

comerciante igual meu avô, uma família, naquela época, tida assim... de classe 

média, mas ooo... acesso a informações muito pouco, só tinha naquele rádio que 

nem era agradável de escutar eee... jornais... revistas, assim... muito pouco. Tinha 

só aquele que..., que eu lembro, né, o Cruzeiro e livros, né, tinha muito pouco... 

muito poucos. Os livros que eu li foi mais de igreja... Aí eu lia... escondido, né... 

porque não podia ir na igreja protestante. Essa religião era... era assim uma guerra 

entre protestante... catolicismo. Era assim um negócio assim... bem... bem 

separatista. Então...que eu tava lendo... mil novecentos e... quarenta e sete... 

cinqüenta e sete até sessenta, né, que eu tinha treze anos. Então que eu lembro que 

eu comecei a procurar ler era esse...onde achava os livros era esse. De primeira a 
quarta eu tinha minhas tias que pegavam na escola. A escola tinha aqueles livrinhos 
pra criança, tudo assim muito direcionado pra religião... católica, né. Então, o pai 

assim bem rígido, a gente não tinha intimidade com o pai. Mãe também é... era 

assim... filha... os filhos eram criados, assim como se a gente fosse ser inferior, 
irracional, não participava de nada, de conversa de adultos, de problemas ou de 

notícias boas, também. A gente não participava nada. Esse é um quadro, né... Mas, 

em compensação despertava a criatividade. Então a gente buscava outros meios. 

Eu desenhava muito bem... eu tinha muita vivência com... com colegas.... não na 

rua... na rua, sim... ahn... quando os pai... a mãe ia... iam lá no final da noite... os 

vizinhos... contar história, bater corda, brincar, ali tudo perto dos pais, né. Esse aí é o 

quadro. Tem duas irmãs, assim... trê irmãs que combinam muito bem, nunca vi 

briga, nunca teve briga, discussão... nada, nada assim queee... que aborrecesse. 

Acho que é uma era, assim, muito tranqüila para os pais. 
 
Bom...aí em mil novecentos e cinqüenta e... sete... cinqüenta e oito, não... Entrei na 

escola em... quanto? Quarenta e sete com mais sete... cinqüenta e quatro. 

Cinqüenta e quatro, primeira série, a gente... matriculava na primeira série e não 

tinha pré... ahnnn...a escola era �Grupo Escolar�... só de primeira a quarta...eee... 

uma disciplina muito rígida... com formação de fila, com castigo ao sol... da classe 

inteira. Se a classe conversasse, o Professor reclamava pra Diretora, aquela classe 
ficava no sol... Todo mun... Batia o sinal pra entrar pra sala, aquela classe ficava no 
sol porque não se comportou bem... Tinhaaaa... a... a sala de aula, a professora era 

distante... exigente... eee... eu ainda tive um agravante porque eu era canhota 
eee...ela batia na mão com régua, né pra escrever com a direita. Como inchava a 

mão, minha mãe achou melhor pedir um médico e... engessou, passou uma faixa no 

braço esquerdo... pra eu acostumar trabalhar com a direita, pra não ficar com a 

mãozinha toda inchadinha, né. Entããã... né... Eu não achei traumatizante... achava 

normal... achava que eu que tava errada mesmo, porque escrevia com a esquerda, 
não... de repente, né... o lápis tava na esquerda, todo mundo escrevia com a direita. 
Então eu não... não senti, assim... trauma. Eu acha... quando batia na minha mão, 

que ardia, tal, mas eu tava errada. Eu achava que eu tava errada. Então não lembro, 

assim de ser... um trauma, né. Se ficou algum, também não sei. Então é essa a 

lembrança que tenho dooo... do Grupo Escolar, que essa é... é uma passagem... 

mas lembro também de muitas premiações... Então premiava-se a melhor redação... 

o melhor desenho... batia palma, comemorava... cantava-se o Hino...a gente amava 
o Brasil de todo jeito, nossa! Era uma paixão pelo Brasil, pela bandeira. Era um 

respeito, era uma coisa, assim... bem militar e nós não estávamos no regime 
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militar... Se é cinqüenta e quatro, então não estava no regime militar, mas era 

assim... o Brasil era muito amado, de primeira a quarta. Quando chegou na quarta 
série me disseram que eu tinha que fazer uma prova... Bem assim: �amanhã você 

tem que fazer uma prova... porque tem... oito escolas... oi... oito Grupos Escolares... 
e desses oito, poucos vão entrar na escola, no Ginásio�, que era só um Ginásio... 
 
Tá... e retornando um pouquinho a primeira à quarta, os professores ééé...já ti... já 

falei que eles eram distantes, assim, do aluno. Era muito distante eee... o método de 

ensinar era silábico. Não havia assim... brincadeiras... Era um trabalho. A gente 
sabia que ia pra escola, a gente ia pra trabalhar... Lá na escola não tinha 

brincadeira, lá na escola não tinha muita coisa. O máximo que tinha era lápis de cor 

pra colorir e desenhar... Não existia brincadeira nooo... nos intervalos, a gente... 
brincava... brincava de roda, mas na sala de aula era, assim, encarado como... um 
trabalho mesmo... eee... o método silábico... acho assim... até hoje eu não sei como 

a gente aprendeu a ler porque... era difícil, assim... tinha dificuldade... Ahn... na 
primeira cartilha eu lembro que eu... que eu... eu sabia tudo de cor. Eu olhava na 
gravura, eu sabia... eu sei até hoje. Vivi viu o Vavá; Vavá viu o vovô; vo-vô; vo-vó, 

tudo com V. Então eu decorava... eu sabia de cor, salteado. Eu já via os desenhos, 

eu já... já lia olhando pro céu, pra minha mãe. Minha mãe ficava brava: �você tá... 

decorou! Você não sabe essa letrinha!� E eu ficava apavorada. Aí, depois, eu lembro 

também, que tinha que recortar... Então, decoramos aquele tanto de cartazes, aí 

vinha a fase do recorte... aí essa era difícil, porque recortava a tira inteira. A gente 

não falava �frase�, né. A gente falava assim �as tirinhas�, né, �do cartaz�. E... eram 

recortadas e a professora fazia a gente ler... embaralhava e fazia a gente ler. Então 

eu tinha que decorar, então, cada começo de cada frase... depois recortou a palavra, 

depois misturou tudo quanto é palavra... Aí eu tinha que achar a palavra eee... não 

era uma brincadeira... não era encarado como brincadeira. Era um dever, uma 
obrigação, assim huuummm... Hoje eu vejo as crianças brincando, assim, �vamos 

recortar�, todo mundo rindo e feliz. Não, era num silêncio, numa tranqüilidade, era 

numa concentração, vamos dizer assim eee... a professora já dava tudo recortado 
pra gente não se machucar, depois recortava as sílabas, depois aí nós trabalhava 

com as sílabas, juntando sílabas ali. Aí eu ficava em casa, muitas vezes, formando 

palavrinhas que ninguém tinha formado. Essa era uma distração... de casa, tirando 

aquelas... bonecas de... papelão, né, que não tinha... não tinha brinquedos... assim, 

vistosos... Não tinha... sabonetes vistosos, não tinha guaraná, não tinha refrigerante. 

Era assim, uma coisa muito pobre. Hoje, eu comparando, eu acho que o Brasil 
daquela época, a família, mesmo ela tendo, sendo assim uma família ééé... que 

pudesse comprar, não comprava porque era tudo muito caro. A minha avó falava, 

né: �olha, essa caixa de bombom, ela veio não sei da onde�. Eu achava que era 

muito longe. Então era... era muito simples aaa... a vida da família, seja ela... pobre 

ou mais ou menos, as condições eram muito pequenas, assim, não tinha muitaaa... 

muita alternativa, muito visual, nada... Isso aí eu lembro de... da quarta série, todos 

os professores, assim, mas só o que marcou mais foi mesmo ooo... o da primeira 
série, por causa da mão, né, que eu lembro da Dona Ínis, porque eu tinha... eu tava 

errando... eu tava escrevendo com a direita... eu tive muita dificuldade, mesmo. Não 

tenho uma letra boa hoje. Procuro fazer o melhor, mas na lousa é um espetáculo a 

minha letra, não sei nem como. Eeee... de quinta série, das quartas séries, eu 

lembro o nome da primeira, que é Ìnis. Não...não lembro mais de nenhuma... 

professora... posso lembrar assim do rosto, agora, assim... forçando um pouquinho... 
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mas nome, nome eu não lembro. Fatos... também não lemb... ah, lembro, ahnn... 

Maria José... Professora Maria José... Essa marcou porque ela me elogiava muito... 

acho que era a única. Então ela elogiava as coisas que a gente fazia e pra gente 
ficou assim... ééé... acho que ela era da quarta série... ela elogiava, ela era mais 

próxima... mas ela era bem velha. Eu achava ela muito velha... talvez nem fosse. 

Então, mas muito meiga, assim muito chi... muito diferente dessa da primeira série, 
que era... de segunda, terceira... Essa da quarta série. Professora Maria José, que a 

gente destacava de �Zezé�. Da... do Grupo Escolar... lembro da Diretora... lembro... 

terrível... nossa! Dona França. Temida por todos: professores, alunos e pais... sabe, 
uma coisa, assim... fora de série. Esse é de quarta série. Passando, agora, que me 

falaram que eu tinha que fazer uma prova... que não era tudo muito claro pra 

criança... Era assim: �você vai fazer tal coisa.� Não era muito explicado as coisas. 

Até que explicava muito porque minhas tias eram professoras, então até que me 

explicaram que havia...pouca gente ia passar... pra esse...pra esse colégio 

estadual... pro primeiro ano ginasial. Então que era pra eu fazer a prova muito 

direitinho... não usar a borracha muito, que conta... conta tudo, não... evitar errar e 

não usar a borracha que... que pouca gente ia pra esse tal colégio estadual, que eu 

nem sabia onde que era o colégio estadual... cidade pequenininha. Aí, depois de 

alguns dias, minha mãe foi nessa escola, me levou junto pra procurar meu nome 
numa lista das pessoas que tinham conseguido entrar pro primeiro... ginasial. 
Graças a Deus eu tava nessa lista porque se não tivesse, não sei o que que ia 

acontecer, não. Ela num ameaçou, não, mas a gente não sabe, né. Eu sei que meus 

vizinhos... tinha um vizinho muito rico, muito, muito rico mesmo, fazendeiro...as filhas 
dele não entrou. Aí, aí ia tudo pra escola particular... colégio de freira... escola 

particular e aí... esse pessoal, minhas colegas iam todos pra escola particular e 
nesse colégio estadual, entravam essas pessoas da seleção. Aí chegamos lá, na... 

no primeiro ano ginasial... nossa! Os professores, hoje eu sei, eles não tinham 

formação pedagógica... Então, o de Ciências era farmacêutico... o de Português era 

ooo... reverendo da cidade, o de Latim, tinha Latim. O professor de latim era um ex-
padre que casou (risos), não é. Então eleee... passou a ser professor... eee... terrível 

esse padre, é, esse, esse ex-padre. Era vizinho da minha casa, né. Então... a quinta 
série foi assim... nossa! Traumatizante. O que não houve de trauma na... de primeira 

a quarta, quinta a gente absorveu todos os traumas possíveis e imagináveis... Por 

quê? Cada hora entrava um... uma pessoa na sala... se apresentava, falava qual 
que era o livro, dizia pro pai, pra mãe procurar os alunos de... do ano anterior, que 

comprasse de segunda mão... os livros eeee.... eu já não tava entendendo nada, na 

quinta série. Esse... professor de Latim, então... Eles chamava o nome da gente pelo 

sobrenome. Então, meu nome lá... assim, esse professor não me chamava de 

Márcia. Era Alux, que era o nome da família... interessante. A... a minha colega era 

Pereira: �Pereira�. Eu era Alux: �Alux�, sabe, cada um chamado assim... os 

professores chamavam pelo nome da família. E esse professor de Latim foi o que 

mais marcou, porque ele era meu... vizinho da minha mãe... lógico que ele ia contar 

tudo, né... que eu não tava sabendo nada. Ele adotou um livro chamado �Sermos 

primos�. Nossa! Que será que era aquele livro, eu ficava feito doida, perguntando pra 
todo mundo que que era aquilo que ele tava ensinando. Que ele falou que ia só 

ensinar Latim, aí depois ele contou uma historinha do Latim... e a primeira prova eu 

tirei... um... tirei um em Latim. Aí ele falou assim: �vou virar sapo de tanto falar UM�. 

Pra todo mundo, todo mundo tinha tirado esse tal desse UM. E era de zero a dez. Eu 
pensei: �meu vizinho... eu tiro nota�... sempre fui assim, sempre fui... boa aluna... 
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sempre fui...caprichosa, boa aluna, fui espetacular, fui boa aluna eee... �ele tá me 

desafiando né. Eu vou ter que entender isso de qualquer jeito"�... (tosse) Falei pra 

ele: �na próxima prova eu vou tirar dez�... e tirei... olha, acho que eu decorei tudo... 

declinações... tudo o que ele falava nos mínimos detalhes eee... fui vencendo Latim 

e, automaticamente, você vencia o professor de Português... Matemática, nunca 

muito boa. O professor também, nem... sabe, eles não ligavam se você aprendia ou 

deixava de aprender. Não tinha essa...preocupação... se é bom aluno, se tá ali 

quieto, perguntando, que... que tinha direito a perguntar. Tinha um momento que a 
gente tinha direito a perguntar, a perguntar o que quisesse da... da matéria, né. 

Então... mas.... eles não tinham preocupação se você entendeu. Isso não tinha 

mesmo e era... eu notava que era �ibope� pro professor, aquele que... que repetia 

muito o aluno... �nossa! O fulano de tal, você viu? Todo mundo treme nas bases.� 

Por quê? Porque ele repetia, ele... os alunos ficavam com ele, tomavam uma bomba 
mesmo com ele, né. Eeee... eu fiquei de matemática, segunda época por 

centésimos, décimos, sei lá. Aí eu tinha que estudar em casa e prestar segunda 

época da...ouvindo da família inteira que ninguém nunca tinha ficado de segunda 

época em Matemática. Só... a única segunda época que eu peguei, mas foi 

traumatizante a quinta série... a gente sem ajuda... ninguém ajudava em casa. 

Primeiro que a minha mãe não sabia. Meu pai, ah... é... é esse que nem chega perto 

do filho, né, das filhas... irmã, eu era a mais velha... tia, tava ensinando lá.... pra 

primeira a quarta série e também não tinha muita... preocupação. Então a gente vai 

vencendo e não sei, ainda, como. Hoje eu olho meu alunos e vejo... o que era dado 

em Português, por exemplo, acho até impossível que eu entendi tudo aquilo... Não 

era possível. Aí, então eu fiz: primeiro ginasial, segundo, com onze disciplinas... 

dessas onze disciplinas tinhaaa... trabalhos manuais... menino de um lado, menina 
de outro... ah, a classe era separada, era interessante... os meninos... era uma ala 
de meninos e alas de meninas, bem nítida a diferença. Aula de Educação Física, a 

minha era cinco horas, cinco e meia da manhã... A mãe levava porque tava de 

noite... só meninas. A gente nem via os meninos... a gente via jogos quando tinha... 
a escola jogava contra a escola particular tal. Aí a gente ia fazer torcida, discreta, né, 

que não entendia nada de jogo... eee... a Educação Física, também... super 

separada. Na aula de trabalhos manuais, não sei o que que os meninos faziam, 

não... as meninas faziam... aprendiam a fazer tricô, crochê, bordar... quer dizer, 

aquela parte que... que a criança tinha que... a, a mulher não estudava, né. Ainda 

tinha a mentalidade que a mulher não estudava. E eu estava estudando por quê? 

Porque eu tinha conseguido entrar nesse colégio estadual. Muitas colegas ficaram 

pra trás, não tinham entrado em escola particular porque a família não tinha como 

pagar... Só os muito ricos é que pagavam... Então perdia-se muita gente nessa leva, 
né. Quando chega na quarta série...aí vem pra você escolher: ou você quer fazer... 

aí já tinha Normal, já tinha o Normal de três anos. Ou você faz o Normal ou você faz 

o Clássico, ou o Científico. Todos os meninos iam fazer o Científico. As meninas, 

ricas, bem ricas iam fazer o Clássico e... as mais ou menos, as minhas... do meu... 

eu me encaixo nessa tchurma, ia fazer o Normal. Por quê?  Porque depois do 

Normal eu já estava... já estaria trabalhando... As muito ricas, meninas, fariam... 

faziam o Clássico porque... porque o pai ia pagar uma faculdade... talvez em Belo 
Horizonte, né... pra... pra estudar e os meninos, os ricos e os pobres iam fazer o 

Científico porque Normal não era lugar de homem... e dessa leva dos meninos, 

paravam ali porque só...continuavam os estudos os muito ricos, que tinham 
condições de... não é? Pagavam faculdade... que nem tinha muita faculdade 



96 

 

particular. Entrar numa faculdade federal... estadual, que seja, mas pagar a estadia. 
A família tinha que custear a... lá, a estadia, mas não era barato. Então muuitos 
colegas meus fizeram essa... essa faculdade federal... escola particular não havia 

muitas... universidades... universidade particular não tinha, não. Eeee... assim 

passou aaa.... Ah, que que eu fiz? Ah, eu fiz uma coisa muito boa. Quem fazia 
matrícula da gente eram os pais... na escola estadual. Aí minha mãe foi... e fez a 

matrícula no Normal. Eu falei que eu não queria me matricular no Normal, ela pegou 

foi lá e fez a minha matrícula. Aí eu fui de manhã e falei: �olha, minha mãe não pode 

vir. Eu quero me matricular no...no Clássico.� Aí me matricularam, aí depois 

mandaram chamar minha mãe: �como a senhora fez duas matrículas?� Ela falou: 

�não. Só fiz do Normal.� Aí parece... não sei o que aconteceu lá na 

escola...ma...falaram pra minha mãe que eu podia fazer o Clássico e... o Normal, 

mas ia contar só o Normal. Aí eu fiz o Clássico. O Clássico não tinha Física, não 

tinha Química e graças a Deus, não tinha Matemática. Era só...era só Literatura e fui 

muito boa no Clássico. Aí, eu fiz os dois, mas só tenho diploma dum. Acho que eles 
deixaram... hoje eu vejo.... acho que eles deixaram eu como ouvinte... qualquer 
coisa desse tipo. E fiz o Normal. Já comecei a trabalhar logo... 
Então, quan... quanto aos professores de quinta série... de quinta série, de... de... do 
ginásio... é...os professores eram de mesmo ritmo de primeira a quarta... distantes... 

ééé... do aluno...e quanto, como que eles ensinavam... Eles ensinavam mesmo pra 

gente trabalhar em... em série, sem muito raciocínio. Então entregavam mesmo as 

coisas prontas... É... o que a gente fazia mesmo era... resolver os problemas 

daquele modelo que ele tinha passado na lousa... De Matemática, principalmente... 

Ele dava um... problema, um modelo... é... os teoremas eram todos decorados... O 

professor melhorzinho que... tinha neste aspecto, que eles eram muito competentes, 
a gente reconhece isso, mas o melhorzinho, assim, em termos deee...de falar com a 
gente... sobre o mundo... que eu lembro... é o professor deee... História. Esse 

professor de História é... era o professor Tonico... Ai... Ele era anti-americano... não 

sei se é ele ou se é o momento. O que ele passava era muito anti-americano... 
Éééé.... tava na sexta série, ééé... vamos ver...cinqüenta e sete...,beirando época de 

sessenta... antes de sessenta, cinqüenta e  oito. Então, éé... era anti-americano,  
eleee... os professores, eles eram assim... Hoje eu taxo, na época, não. Eram, 

assim... comunistas, mesmo... O de História falava abertamente. Falava sobre a 

Amazônia, falava anti-americano, anti-capitalista... ooo...os professo... o professor de 
Geografia entrava nessa área também... O de Português dava muito livro, assim, 

queeee... o meu pai achava que devia ser proibido, sabe. Ahn, muitos livros aí que 

ooo... professor deu, os pais iam reclamar... e...sabe, Jorge Amado...Não só pela 

parte de sexo de Jorge Amado, mas pela parte política dele mesmo. E o que a gente 

sabia...a gente achava, assim, que o Brasil era muito longe. Não era a terra que eu 

nasci. O Brasil, o governo era uma coisa, assim... abstrata... longe. Não era a terra 

que tava nascendo. Lógico, eu sabia que o Brasil era a terra que eu nasci, que é 

isso, mas o governo, as coisas que tavam acontecendo, nunca poderia ser perto de 
mim, que eu tava muito longe, só tinha aquele rádio... uma rádio,no jornal... jornal 
nacional, lá �Jornal do Brasil�, que você não entendia. Meu pai ouvia, mas não sei 

como ele entendia... um jornal que não chegava na nossa mão... e uma revista 

�Cruzeiro�. Dependendo do que tinha no �Cruzeiro�, a gente não lia, não. Então, tudo 
o que os professores falavam era muito pouco... de política, mas dava pra sentir... 

muita raiva dos Estados Unidos... muita raiva do Capitalismo...muito. Hoje eu acho, 
eu tenho quase certeza de que todos eles eram comunistas. Inclusive, em 
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1960,muitos deles foram presos, a maior parte dos meus professores foram todos 
presos, trazido pra cá... Mas...e eu achava, naquela época, em cinqüenta e oito, o 

Brasil era muito confuso, o governo era muito confuso... ééé... não sei o que que o 

Presidente fazia... uma hora era presidencialismo, outra hora éé... não era mais, 

eraaa... um grupo de... pessoas que... chamavam de parlamentarismo... que...os 
Ministros. Então era muito confuso, na minha cabeça não era muito claro as coisas 

que eles falavam, não. Mas a gente sentia que o país tava bagunçado... bagunçado, 

parece que devia muito, também, sabe. O Brasil tava devendo demais... muito 

mesmo. Eeee... e uma é...uma época difícil... Isso foi até cinqüenta e oito, que eu 

lembro. Em cinqüenta e oito eu estava... então, na oitava série ou Colegial... 

cinqüenta e sete... terminando o Normal, em cinqüenta e oito... Aí... eu terminei o 

Normal... cri... criaram uma faculdade. Primeira...turma... ou segunda. Acho que eu 
sou segunda turma... Uma faculdade em caráter...excepcional, experimen... acho 
que no fundo, né... na mesma época, né... tem que ter uma turma pra... ser 

reconhecida, essas coisas todas... Aí falei: �ah... vou lá ver, né, se eu passo nesse 

tal de vestibular�. Eu já estava trabalhando...né. Já tinha feito um concurso... 
concurso de professora primária... Meu Deus! Concurso de professora primária, você 

fazia a prova na minha cidade, ia pra Belo Horizonte prestar prova oral... A prova 
oral era lá. Eles sorteavam uma matéria e você tinha que falar dentro do...do horário 

que eles marcavam. Semelhante ao ensino do... ginasial. O ginásio todinho era 

assim. Muita coisa pra estudar, muita coisa pra estudar e... o professor se dava o 
luxo de...umas pedrinhas de bingo, sortear... um ponto, uma qualquer coisa pra uma 
dissertação que valia mais do que... a prova objetiva... Então era muita coisa pra 

estudar, muita coisa pra decorar... Entender ou decorar, não sei... 
 
Bom, de política, assim... do período do... do período ginasial que hoje corresponde 

quinta a oitava e do Normal e tanto do Clássico... ahn... de política, era falado, 

assim, abertamente, como se tivesse conversando, mesmo. Os professores falavam 
de todos, de Inglês, Português, todos eles falavam muito, a gente escutava muito... 

que eles falavam muito. Às vezes, a gente podia perguntar, né. Na hora da pergunta, 

a gente perguntava eee... eles respondiam, mas sempre assim... uma tendência 

muito grande. Falavam do Socialismo, do Capitalismo eee... do Comunismo. Então, 

ah...eu sinto que... a, ahn... ahn... temática era comunista... Os professores eram... 
uma tendência muito forte ao Comunismo e eles eram anti-americano, simpatizantes 
da Rússia... Então as conversas eram um... um Brasil não Capitalista, não 

Americano. Eram anti-americano... anti-capitalista e o povo, não só os 

professores...ahn... os colegas... o cinema... o cinema também porque as.... tinha 

reportagem. Então, por exemplo, o repór... Jornal Nacional, que tem hoje, a gente 

assistia todo final de semana no cinema as notícias da semana, que chegavam com 

um certo atraso (risos) mas... tinha lá as notícias, né. Então, tinha lá a... a tendência 

do povo, que eu sinto... era... bem comunista. Bem comunista, bem Rússia, 

mesmo... eee... democracia... nunca ouvi falar nessa palavra... na escola. Do povo 
participando, não Eu... que a gente ouvia, assim, que o povo participava era assim... 

�Doe ouro para o Brasil�... uma coisa cretina, né... Até eu, todo mundo. Falei que a 

gente amava o Brasil, né... Então �doe ouro para o Brasil�... Todo mundo tirava o 

anelzinho, assim, a aliancinha ééé... Brasil, ééé... �ame-o ou deixe-o� ...acho que é 

essa a palavra, da época, né, num tô bem certa. �Ame-o ou deixe-o�, uma coisa 

assim. Então, ééé... democracia, não... Votar... Eu lembro da minha mãe, da minha 

família votando... e eu pra...e eu não votei... porque quando eu inteirei dezoito anos 
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pra votar... já... veio a Ditadura. Então eu... eu não votei. Mas eu ve... eu lembro da 

minha mãe...votando. Da minha família, que era UDN, que era PSD... P...S...D... é... 

PSD. Tinha então... o vizinho ouuuu... a, a turma da UDN, que eu não sei o que 

significa mais, não. E a minha família era PSD... E esse PSD era o que ganhava... 

Eu lembro que era o que ganhava mais. Eu tô te falando de memória de criança, né. 

Hoje eu sei... Partido Social... deve ser ééé... Democrata... Não sei o que é PSD. Sei 

que o partido da minha família era o PSD. O do vizinho era UDN. Aí tinha aquela 

festa toda. Quando... Getúlio Vargas... suicidou... eu lembro... do momento, assim... 

da cidade... Todos foram pra praça... O povo inteirinho da cidade foi encontrar na 
praça... Todos choravam... Todos choravam. Minha avó chorava de soluçar... Todo 

mundo triste e eu falava: �como que ele pode .....� 
 
Política aí, depois do... Getúlio Vargas veio... quem que veio?... Jânio... Juscelino ou 
Jânio? Jusce... não. Jânio. Veio o Jânio e quando o Jânio renunciou também foi um 

momento político que repercutiu muito nas escolas... porque... o Jânio, ele era 

assim... ééé... os professores, né. Eu estou dizendo, no momento, assim, né, de 

todo mundo tava com muita esperança nesse Jânio Quadros colocar ordem na casa, 

que a casa estava desorganizada. Aí ele... renunciou. Vei o Jango. O Jango, ele 

era... o povo simpatizava com ele. Os professores, todo mundo  achou... eu, dentro 
da escola, influenciada pelos professores, eu também simpatizava com... com aquilo 

que os professores falavam que era sobre o comunismo, socialismo. Era uma vida 
assim... mostrava uma vida muito boa, muito diferente do capitalismo. Democracia, 
participação do povo não...se falava... e, porque o povo já participava votando... eu 

acho que essa... era a democracia que eles achavam que estavam em democracia, 
né. Agora, no Clássico... aí é que foi... barra pesada porque veio... meus professores 

foram presos, eles trocaram...trocaram quadro de...é, de sessenta eee... quatro... 

sessenta e quatro... porque... isso em cinqüenta e oito... foi essa... confusão toda, eu 

devia ter escrito, né!... Eu não lembro muito que data que é... 
 
Bom, sobre a, a, a política, então, era aberta sobre o socialismo, capitalismo, todos 
os professores com aquela tendência grande de comunista... E, no Clássico, no 

último ano de Clássico ou de Normal, né... de normalista é... em sessenta e quatro, 

então a... a Ditadura veio... E meus professores foram afastados, trocaram o quadro 
de professores, principalmente do... do Clássico e do Científico e do Ginásio. 

Normalista não trocou muito, não. Normalista não trocou muito o quadro, mas... do 

Clássico, muitos foram presos. O Diretor da escola Armando Rigueto desapareceu... 
quer dizer, desapareceu assim... �levaram... o fulano!� A cidade começou a viver 

uma tensão nervosa, muito nervosa... que não aconteceu tudo de uma vez... De 

repente levaram o Armando Rigueto, Diretor do Colégio Estadual... Vieram, 

levaram... e levaram por quê? A gente queria saber... os alunos. Levaram porque 

encontraram na casa dele livros comunistas... Foi feito uma fogueira... de livros, lá 

na praça... livros proibidos... E depois a... a cidade virou assim, uma calmaria... 

ééé... não se andava, não tinha mais alegria, assim de... andar, não se andava mais 

despreocupado... Como que eu via... Na minha cabeça era assim... ééé... tava 

acontecendo uma coisa muito grave na rua... porque ninguém saía de casa... 

ninguém saía de casa, não se reuniam mais... Na casa do meu avô sempre se 

reuniram pra jogar truco, pra não sei o que. Acabou... Naquela época não podia ter 

mui... não podia ter.... podia ser encarado de uma forma ééé... política... Esses 

professores... colocaram outros no lugar... E esse outro que veio pro lugar, então... 
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era assim de um.... Nossa! Esses professores colocados no lugar dos que 
sumiram... era assim... �Você não é gente! Você não fala! Você escuta e acabou!� 

O...o aluno era assim... E a gente já tava com uma certa liberdade... liberdade de 
ouvir. De ouvir... falar sobre as coisas... Acabou o assunto. Acabou Jorge Amado. 
Acabou muita coisa de literatura. Acabou... a, a coisa ficou assim... restrita a, a, a...à 

cidade. Já não tinha televisão, já não... a... aquele rádio porcaria... Jornais... num... 
num tinha mais aquela...Meu pai não pegava mais o jornal já com aquela felicidade 

de olhar. Ele já pegava uma tragédia... Parece que jornal era uma tragédia... E eu 

achava que tava... que todo mundo ia morrer... porque não era possível! Tava 
acontecendo alguma coisa muito ruim... Não era doença. Era alguma coisa muito 

ruim que esse Jango tinha feito... E eu...com dezessete anos... não entendi o que é 

que ele tinha feito... E não entendi mesmo, e ninguém entendia. O que que 

aconteceu? Que que tinha o professor falar... ééé... a gente não falou mais em 

americano. O professor de História virou um santo... o que ficou. Se atinha a...aos 

livros, à matéria... àquele questionário... àquela... repetição, mesmo, violenta de 

exercícios. Se já repetia antes, agora era sistemático... uma coisa sistemática. 

Melhorou... Nós já éramos patriotas... Aí, então... nós ficamos idolatrando mesmo a 

pátria... Aí era obrigado a cantar o Hino... Toda a escola cantava o Hino. Tinha dia 

certo da semana, hasteava a bandeira. Os uniformes, aí ficava... todo mundo de 

uniforme impecável. Já existia uniforme. Agora era bem exigente mesmo. Não havia 

tolerância... de falta de uniforme... Eeee... os professores... calados...ééé...a gente 

não perguntava porque... Como que eu vou perguntar uma coisa que... não vão 

responder?... Se você perguntasse: �Ó, que que o Jango fez? Que tá... que que é 

que tá acontecendo?�... �Olha, isso não é conversa. Quando você estiver em tal 

lugar... estudando em... vocês vão saber. Agora é apenas um... um regime que 
veio... pra moralizar...� Os professores começaram a rezar esse verbo... �Prá... 

colocar ordem na casa. Tava tudo muito bagunçado...� Era... aí, aí eles começaram 

a vender essa história...E era a história que estava na cabeçada gente, mesmo. Era, 
assim, muita confusão. Aí ficou, a coisa ficou certinha. Tinha aquele governo militar... 

Ninguém abria a boca... Todo mundo obedecia... A cidade andava em ordem, todo 

mundo andava na linha... E... e esse período aí, eu vim ter de... sessenta e quatro 

até... Quando eu me formei? Em sessenta e oito... 
 
Bom, aí... sessenta e oito eu formei em Letras... Fui encontrar os professores... 

esses que ficaram presos... eles voltaram tudo pra faculdade... faculdade de letras... 
Ééé...Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Passo. Hoje ela ééé... ela é 

federal, sabe, lá já, né... Então... os professores... fui encontrar com os professores... 

o que me acompanhou mesmo de Ginásio, Normal... Ele dava aulas até pro Normal 

era esse que foi padre... de Latim. E fui encontrar com ele na faculdade. E na 
faculdade os professores eram calmíssimos. Os exilados, os que foram presos, éé... 

foram presos. Vieram pra São Paulo, trouxeram eles pra algum lugar e depois de um 

certo tempo eles... devolveu... De certo, acho que não foi provado nada. Esses 
professores... ah?... (interrupção).... Esses professores, eles voltaram, eles voltaram 

assim bem calmos... sabe. Rezando, assim, o verbo da Ditadura... da ordem e do 
progresso... Eles voltaram assim. Os que não voltaram... disseram que mudaram pra 
outra cidade... éé... Esse Armando Rigueto, ele não morreu, não. Ele mudou 

mesmo... pra outra cidade... Ele ficou, assim, muito traumatizado... Ele ficou sem 
condições de... eee... nunca mais apareceu pra ninguém da cidade. Mas eles dizem 

que ele não morreu, não. Eles dizem que ele mudou. Até hoje eu não sei... Eeee... 



100 

 

passou, assim, a universidade sem... falas políticas... Eeee... houve uma abe... Aí eu 

me formei... naaa... Eu já tava dando aula de primeira a quarta. E eu senti, de 

primeira a quarta, mais entrada de alunos... nos Grupo Escolar... Quer dizer... se 
tinha quatro quartas séries, nós já estávamos com oito quartas séries. Aí eu era 

professora, já... eu, eu, eu não entendia que era o povo do... do interior... buscando 

o centro de cidade, né. Esses povos do...da fazenda, do...rural procurando a cidade. 
Aí... quan... quando eu me formei pra Filosofia, ééé... formei em Letras, eu fui dar 

aulas num colégio estadual... substituindo professor titular... E aí...eu percebi...Eu 

não sabia a diferença que... foi muito grande, foi pra mim um choque quando eu 

entrei pela primeira vez numa sala de Colegial...Porque a gente vai entrar numa sala 
de Colegial imaginando aquela sala que a gente tinha... Era mais numerosas... Era 
mais... heterogêneas... Parecia que houve uma grande abertura do povo, acesso do 
povo à escola... Isso em... setenta... em setenta... 
 
Bom, aícom..com... eu me formei em sessenta e oito... em Letras, eu já estava com 

quatro anos... trabalhando em escola de primeira à quarta... E de primeira à 

quarta...ééé... minha maneira de trabalhar era a maneira que eu aprendi... Era o 

método silábico. Só que eu me sin... eu era mais maneira com as crianças, mas 

muito... Não era aquele autoritarismo... que eu recebi. Agora, imagine, heim. Era 
autoritário... classifico de autoritário, sim. Só que...a gente tinha mais carinho com as 

crianças... Era método silábico... era. Mas eu já sentava no banco com a criança... a 

gente já conversava... já tinha o cantinho da... da amizade... A escola já tava assim... 
a professora já tava assim quase que uma mãe do... do... uma tia, mesmo, do aluno. 

Diferente da minha época quando eu tinha... a professora era longe. Eu... pela 

formação, assim... eu acho que é pelo... pelos professores que ensinaram no 

Normal... Ou pelo dom da gente, ou pelo Grupo Escolar que a gente chegou... e a 
prática já era aquela. Só que a gente aprendia muito com o colega. Não tinha 

reunião pedagógica, não tinha HTPC...Não, só tinha... A gente encontrava com, com 

o colega fora do grupo. Se a gente tinha muita dificuldade, a gente encontrava é... 

na casa da gente mesmo... Na escola... nada. Não se falava em dificuldade. Falar 

que a gente sentia dificuldade em ensinar alguma coisa pra aquela criança, era 

demonstrar fraqueza, analfabetismo, qualquer coisa Então, a gente não admitia... 

fraqueza. A gente buscava soluções com o colega, uma trocando... figurinhas, sabe, 

pra ver se...aquela criança aprendia de uma maneira mais agradável. Era método 

silábico, sim. Não tinha... castigo físico... Nunca... Nunca mesmo, mas nunca... 
nunca, nem de régua, ta... tapinha na mão de criança... Nunca, nunca, nunca. É, dei 

au... dei aula dois anos... só, porque passei nesse tal desse concurso e minha mãe 

me obrigou a dar. Então já era bem mais... calmo. Lógico que a Diretora... era 
temida... A única ameaça era assim: mandar pra Diretoria, caso... Mas a...o 

ambiente já era mais descontraído...do que na minha época. Isso de primeira a 

quarta. Aí, em 1970 eu ganhava duzentos e cinqüenta mil... milhões de Cruzeiros 

porque... Eu não consigo imaginar quantos Reais eram... Eu sei que eu ganhava 

milhões, mas não dava pra nada... E eu tinha uma família aqui de tias aqui em São 

Paulo. Eu tinha formado, pago minha faculdade... Vou ficar lá pra não ganhar nada. 

Só substituir a escola estadual, que continuava sendo uma só... com anexo. Eles 

faziam anexo, agora, sabe. Tinha colégio estadual com... classes anexas no Grupo 

Tal... funcionando à noite... Por isso que eu acho que vinha... a entrada do povo na 

escola foi mais... 
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Então, a gente tava falando de... de sessenta... de setenta, sessenta e oito. 

Sessenta e oito, então eu... setenta eu terminei a faculdade. Aí trabalhei em Minas... 

setenta e um... Setenta e dois eu vim pra São Paulo. Exonerei lá... de primeira a 

quarta... porque... as, as aulas que tinha lá pra... pra Português, que é a minha 

formação, de Letras, era só substituição. Então eu queria aproveitar o diploma que 

tive, que em São Paulo tava tendo muuuita vaga de professor... Eu ganhava lá 

duzentos e cinqüenta milhões. Eu vim pra ganhar um milhão e quinhentos mil, acho. 

E não era com quarenta horas, não. Eu peguei um mínimo de aulas e ganhava muito 

dinheiro, em setenta e dois. Aí eu vim pra São Paulo... Em São Paulo na....fui dar 

aula só pro ginásio, né... Colegial eee... de quinta a oitava. Na escola da zona leste, 
que eu morava na Moóca, ali na escola Olga Marinovick Doro, ééé...continuação 

da... Conselheiro Carrão. E eu fui dar aula ali. Não ééé... parte central. Ééé... 

considerado periferia,né... E a clientela era maravilhosa. Isso em setenta e dois... 
Alunos bem nutridos, classes organizadas... ééé... ganhava-se muito bem. Professor 
ganhava muito bem. Nada de política era falado. Nem na sala dos professores... E... 

a única coisa que eu lembro foi em setenta e cinco que com... o DRHU chamou 
todos os professores de Português, depois chamou todos os de Matemática e fez 

uma lavagem cerebral na gente, aquele DRHU. Por uma semana, oito horas por 
dia... pra ensinar como é que faz... como é que dá aula... de Português. Voltei... 
horrorizada... voltei acabada... voltei frustrada... voltei assim... amargurada. Por quê? 

Eu re... repetia a prática do meu professor... quer dizer, o ensino voltado pra 

continuidade de uma faculdade... aaa... a cultura era muito importante. A leitura, a.... 
sabe, abrir os horizonte do, do aluno. Depois desse movi, desse movimento, em 
setenta e cinco, do DRHU, que aconteceu em São Paulo inteiro, veio um �verdão�, 

que era um... um livro grande, um manual do tipo que é hoje o... da CENP aí, 

aqueles pequenininhos...como chama? Vocês que... já leu... Os PCN. Só que era 

compilado, o Verdão. A gente chamava de Verdão porque era grande e verde e com 

umas folhas encardidas. E ali... eles queriam que a gente... absorvesse a maneira 
mais correta de ensinar Português. Vou falar de Português. Os livros foram editados 

em prol desse Verdão. Meu Deus! Que eu peguei o livro, o que eu tentava. E a 

gente, lá, se rebelou... E eles queriam mostrar pra gente que... a união... o raciocínio 

em conjunto...ah...tudo unido, sem destaque. Não se destacava ninguém. Todo 

mundo tinha que aprender. Então, eu acho que era um ensino em massa... Era 

melhor do que esse... onde você podia se destacar porque... o pobre tinha chance 

naquele outro sistema.  Nesse... acabou-se a chance. Pra ninguém. Então, o livro 

editado... pra gente seguir... Todas as editoras... todas... fizeram o livro em prol 
desse Verdão. Então, o de Português... Até bem pouco tempo eu tinha lá em casa. 

Era um horror. O verbo, não precisava aprender. Verbo presente ou passado, ou 
pretérito perfeito ou futuro, não interessa. Interessa assim... o livro era: �eu olho�... aí 

tinha uns pontinhos em baixo, uns pontinhos: �nós olhamos�... pontinho, pontinho e... 

o aluno tinha que completar. De tanto repetir aquilo, de tanto repetir aquilo, de tanto 
repetir aquilo ele ia aprender.... sem saber que aquilo era... ahn... presente do 
Indicativo. Oração subordinada, não. Pra que aquilo? Não tinha isso... A maneira 

dele construir a frase já era automático. Sabe, era uma coisa automática. Se você 

começou, fez a pergunta, você já sabe o sujeito, o predicado. Não tinha isso assim. 

Já estava prontinho e automático. Aí eu acho que era... que foi... o auge da Ditadura 

para a escola. Eu não acho que o auge da Ditadura foi em 1970 porque os militares 
acordaram... levaram cinco anos pra colocar a prática deles na escola... Então, de 

setenta, que é o auge político, ele não atingia a escola. Por quê? Os professores 



102 

 

tavam amordaçados... o... o jornal estava amordaçado...amordaçado, né, 

amordaçado. Tava todo mundo de boca calada Então ele não temia nada. Demorou 

cinco anos pro...pra...pro militar... colocar... o... ele, militar, dentro da escola pública, 

porque ele abriu muito a escola pública. Ele abriu para o povo entrar nessa escola 

pública. Isso eu tenho que... até agradecer... Ele abriu... e ele caiu na qualidade, no 

meu pensamento. No meu pensamento que tive aquela... aquele, aquela... aquele 
jeito, aquela... maneira toda de aprender, de ensinar... Isso pra mim, mas para o 
militar e para nós, ele abriu as portas da escola. Isso não tem... não pode negar, 

porque... eu vivi isso. Agora... a qualidade... sabe...a maneira de ensinar era militar e 
era repetitivo. Era como se marchasse: direito, esquerdo; direito, esquerdo; direito, 
esquerdo até você aprender qual que era o direito e o esquerdo. Não te ensinava 

qual era direito nem esquerdo. 
 
Bom... Com essa maneira de ensinar e tinha que ser essa maneira... porque os 
livros eram dessa maneira. A gente adotava o livro. A gente não tinha... apoio de 

ninguém, nem de Delegacia, nem de coordenador, nem de ninguém. Era a gente, eu 

e o aluno; o aluno e eu; meu colega, se eu quisesse aprender alguma coisa. E vindo 
esse jeito de ensinar, eu fiquei muito revoltada porque eu tinha... alunos. Não 

precisava ser... assim... massificar o ensino dessa forma. Quer dizer, aquele menino 
que queria ir além, ele não ia... ele ficava ali... mastigando... martelando, como um, 

ao... a classe inteira ficava. Não, não, não deslanchava... porque era a repetição que 

era ooo... o lema deles de... de aprender, era o conceito deles de aprender... era a 
repetição, era o automata... o automatismo. Aí eu me revoltei. Então, meu ex-marido 
estava fazendo a PUC, Direito, e eu comecei a ir... na PUC, pra ver... porque ele 
falava: �Olha, vai, vai...Fulano de Tal vai falar, Franco Montoro vai falar.� E o Franco 

Montoro dava aula pra ele, né. Tá certo que ele não dava aula toda semana, mas ele 

(risos) respondia por uma cadeira e eu fui, comecei a ir... fazer curso de 
especialização na Castello Branco, mas  dentro dessa espe... especialização, 

procurando... assim, alguém que comentasse alguma coisa... Não se comentava... 

sobre Democracia, sobre anti-militarismo, não se comentava. Ah, as histórias eram 

faladas através de teatro... você tinha que fazer uma leitura daquilo. Num...Nada era 
falado abertamente. Então, as músicas... tudo ali era...era entrelinhas, era como se a 

gente lesse entrelinhas... O único movimento que eu participei foi lá, lá... da PUC. 

Assim mesmo, participei porque eu ia ver as palestras... eee... meu ex-marido, muito 
interessado. A gente tava interessado. Tinha que mudar, não podia continuar o 

ensino na...naquela...na minha cabeça, aquela decadência... eu não tava ensinando 

nada, eu não tava nem sabendo ensinar mais Português. Então, buscando isso daí, 

buscando mesmo uma saída porque... o Brasil tinha morrido. Morrido, em termos 

políticos. Fivou adormecido mesmo, em termos políticos... E...essa participação que 

eu tive lá na PUC, em 1970, onde eles prenderam com uma brutalidade assim muito 
militar mesmo. É militar, não pode falar que é delicado, né. Eles arrebanharam todo 

mundo que tava nessa palestra lá no...no... salão. Colocaram a gente na quadra, lá 

no pátio... Todo mundo de joelho... sentado, com o joelho... no queixo... Era sentado, 
com a perna encolhida, joelho no queixo e a mão na orelha, assim, na cabeça. 

Todos...alunos que estavam ali. Todas as pessoas que estavam ali. E naquela 
posição, sem mexer. E ficava... o guarda... os guarda... girando ali... ele... tinha que 

apagar todo mundo... ali, sem... mexer. Até... que alguém da família da gente... foi 

em algum lugar... no caso que meu... meu sogro era militar... Coronel do Exército... 

por isso que meu marido era anti-militar... eee... ele deve ter falado com alguém. 
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Alguém...um guarda chamou... da... ele batia assim para ver quem que era... assim, 
batia no ombro, né. Não batia de surra, batia no ombro... pra ver quem era... Não se 

falava, era tudo em silêncio... Até chegar e falar: �Você é Márcia Paião? Paião? Você 

é Manuel Paião?� Aí a gente pode se levantar. Se dirigia até tal lugar e tava lá... o 

pai dele esperando a gente... mas lógico, né. Era uma ladainha muito grande, 

apesar dele tar na reserva... era aposentado, ainda era militar, né... �que a gente não 

tinha que participar dessas coisas�... Esse era... o Brasil adormecido que eu lembro. 
 
Eu ouvi falar de democracia participativa... só...nas �diretas, já�... Por quê? Porque 

eu não votei, eu nunca votei... Eu fui uma pessoa que... quando eu inteirei dezoito 

anos, veio Ditadura. Vinte anos de Ditadura... foi vinte, né? Quando eu vim votar? 

Nas �diretas, já�... Eu não votei. Então, democracia eu vi... eu ouvi falar... naaa... 

assim, o povo falando... algo... sendo falado claramente, divulgado, nas �diretas, já� 

do Montoro. É... esse foi o momento. Agora, buscar que que é democracia, eu vou 

ser sincera. Eu busco até hoje... Então eu vejo... eu procuro por mim mesma... 

Gestão Democrática, então... a gente vai fazer esse curso. Eu tô fazendo um curso, 

aí, sempre procurando... ee...eu já passei por tantas reformas na educação que 

quando fala alguma coisa pra mim, de reforma, eu já fico com o pé atrás, 

imaginando que é que eles vão querer que eu forme... Qual aluno que eles tão 

querendo que eu faça... Hoje, atualmente, as faculdades... a...o atual da educação tá 

querendo que a gente faça o aluno pensante... pensante... o aluno que pensa, que 

raciocina. Não é mais o aluno que repete, que foi formado pra trabalhar numa 

fábrica. A gente vê isso no curso que eu tô falando. Mas ainda não vejo... a palavra 
democracia por trás disso... Então eu procuro... procuro democracia pelo que eu 

pude ler, com essa pobreza toda que eu tenho sobre democracia, eu procuro ver 
porque eu acho que democracia... pelo que eu li de jornal, pelo que eu procuro ver 
em todo lugar...a democracia, pra mim, hoje... eu acho que é... a... é viver... governar 

para nós. Eu acho que é. Deveria ser assim. É governar para o povo, para que eu 

me sinta bem, para que eu viva dignamente, não importa se eu sou preta, se eu sou 

roxa, se eu sou que cor que for... que eu viva com dignidade, sabe. Que eu não seja 

assaltada porque não vai ter assaltante. Então pra mim, democracia seria isso. 

E...às vezes eu penso se isso é sonho, se é utopia. Eu não sei, eu sei que eu 

procuro, ainda. 
 
Bom, em 1988, in...eu ingressei na Direção de Escola... ééé... não tinha prática de 

Direção. Estive cinco anos de vice, ma assim... ééé... ver uma escola num enfoque 

de Diretor, eu não tinha. Então, não tinha prática nenhuma...eee fui pra uma escola 

de quatro períodos... muita gente... muita política... política assim... de terras... 

deeee... ai, de tudo quanto é coisa, assim, que eu acho que nem... que o povo não 

merecia... de engodo... É isso que eu acho. Então, por exemplo, �grilavam� a terra na 

beira do... da Guarapiranga. Eu vi crescer aquele Cocaia... Então eu vejo o povo aí, 

muito di... muito usado, usado. O nosso povo é usado é... isso eu acho. Eu acho que 

a escola... ela tem de assumir, sim o papel político dela. Ela tem de assumir o papel 

de gestor. Eu não tô rezando o verbo da Dele... da Secretaria da Educação... Eu tô 

esquecendo a Secretaria da Educação... porque... a Secretaria da Educação pra 

mim... (sussurrando) �Você não vai mostrar pro Delegado?� A Secretaria da 

Educação pra mim, hoje é o ma... é o maior ditador possível e imaginável. Por quê? 

Antes eu tinha uma Ditadura que tava escrito �DI...TA...DURA, Governo Militar, 

DITADURA�. Hoje, eu tenho uma palavra maravilhosa chamada DEMOCRACIA que 
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até pra soar, ela é melhor som nos ouvidos da gente do que DITADURA, né. 

Democracia, uma palavra mais macia, mais... muito maravilhosa... Em cima dessa 
palavra tão fazendo os desmandos, os autoritarismos, as incompetências, a... 

a...queles atos que a gente olha e vê: �essa pessoa nunca entrou numa sala de 

aula�. Então, esquecendo a Secretaria da Educação... vendo meu mundo aqui, que 

é a escola que a gente dirige, o Diretor tem que ser Gestor, sim... O Diretor tem que 

for... ajudar, ele tem que ajudar esses professores. Esse... esse nosso governo, ele 
tem que ficar um pouco esclarecido... Ele tem que saber que se e... não é só 

reclamar. É participar do bom também porque reclamar, até agora tá muito bom... 

Eles aprenderam a reclamar. Ótimo! Mas, participar do bom, ninguém quer...Por 

quê? Porque o bom é trabalhoso. Porque o bom é responsável. Então, vamos 

participar da reforma que tá tendo agora na nossa escola. Faz-se uma reunião... não 

vem. Por quê? Porque fazer o bom é ter tudo pronto, na cabeço do... do povo que 

não...que ainda não está politizado. Não...não adianta. Então, como é que tem que 

ser? O aluno... tem que saber pra que é que ele vem pra escola. Ele tem que se 

colocar no lugar dele e no lugar do professor. Não tou falando que ele é abaixo e 

nem acima do professor. Eu tô dizendo assim: papéis diferentes... aprendendo um 
com o outro. Concordo, plenamente. Mas ele está vindo aqui com um objetivo de 

aprender. Isso o aluno tinha que saber porque ele tá gastando nosso dinheiro... Ele 

não sabe que ele tá gastando nosso dinheiro. Ele acha que gasta o dinheiro do 
outro, que é do governo... Então, ainda não está politizado. O Diretor tem que ser 

Gestor, sim. Ele tem que...tentar... passar essa democracia para os professores. 
Mas o que a gente sente é que eles ainda pedem... o chicote. O aluno pede, o 

professor pede, o pai exige. O pai vem aqui exigir que você castigue o aluno dele. 

Então eu... acho isso... de democracia. 
 
Ééé... Gestão Democrática, né. De Gestão Democrática, eu ouvi falar a primeira vez 

em1998.Noventa e oito que foi a LDB, né? Noventa e sete. Noventa e seis. Mas aí 

chegou pra nós em noventa e sete. Aí nós fizemos nosso Regimento. Hum, tivemos 

que ler a LDB...eee...foi aonde eu comecei a ouvir a palavra �Gestão Democrática�. 

Os cursos da Secretaria da Educação... em vários locais... ééé... que eu participei... 
de todos, né. Eu não achei, assim, uma... uma mensagem. Eles não tinham uma 

mensagem. Parece que eles não tinham... um objetivo. Sempre ééé... Eles não 

mostram caminhos... Eles não... estão ali pra te dar regras... Eles... e... e pior: eles 

não participam. Então acaba o grupo discutindo tal solução, tal problema... O grupo 

chegando a algumas conclusões... que ooo... a pessoa que tá ali na frente nem 

critica... Um medo da crítica tremenda... Eu sinto assim...um medo...de ser criticado. 

O momento, assim, que a gente tá vivendo: o medo de ser criticado. Você não 

pode... falar nada porque parece que... ninguém aceita crítica, né. Ou fica alienado... 

não se envolve... Ou... quando mui... (...) 
 
Então, Gestão Democrática... Com a LDB, que ééé... que a legislação é imensa... 

ééé...atualíssima... Eu acho que deve ser uma das mais atuais... que já foram feitas 

no Brasil. Eu acho que deve ser... essa LDB. Mas...é aquilo que a gente pensa. O 

discurso da Secretaria... os cursos... ééé...todos os... o que a gente escuta falar... 
são falas. Aí você cai aqui na escola... a prática ainda está muito devagar... E a 

prática devagar é... eu ainda imagino que seja porque... a pessoa ainda não... não 

absorveu o que tem que ser absorvido sobre democracia... sobre... LDB... Pro... 
professor não sabe... sobre o... a... Aluno não sabe. Eles gostam de saber dos 
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direitos... não...não... Excluem rapidamente os deveres... Acho que o povo... nosso... 

professor... anda muito passivo... muito apático... Sabe, num... num é mais o 

professor da minha época... que a gente discutia quando... o militar colocou o 

Verdão... a gente fervia na escola... A gente seguia aquele livro, lá que... das 

editoras... Mas, entrelinhas, lá, a gente dava... textos... sabe. A gente não tinha 

muito medo... de falar. 
 
Então...aí...a... eu vejo o professor apático... essa gestão democrática que ele... 

deveria... se interessar... discutir... participar...ele não faz. Ele só faz... o grupo... Eu 

tô falando de �Laerte�, onde eu tenho maior parte de professores efetivos... antigos 
de rede... novos de rede... Não interessa mais. Só... só professores efetivos... que 

não se interessam... em participar. Eles não querem participar. Eles gostam de 

participar, assim... Então, vamos ver. Eu apresento pronta a legislação... do 

Calendário... e eles vão trabalhar ali... e ver os dias que eles vão fazer �ponte�... 

Então eu acho um oportunismo... muito grande... da...da parte do professor. Não tô 

falando mal dele, não... Eu tô dizendo, assim... do grupo de professores na gestão 

democrática. Ele acha que a gestão democrática se resume nisso. Enquanto que... 

gestão democrática que eu entenderia é... participar do ensino/aprendizagem... 

formando um aluno crítico... um aluno pronto pra... ler... e entender... o que é que 

querem dele... Pra ler e entender o discurso, seja oral... ou escrito... de algum 
político, pra que ele saiba votar, pra que ele... ou então, vote... com consciência... 

vote de acordo com aquilo que ele sente... que vai viver melhor...Porque enquanto 
ele não souber...que o dinheiro...é nosso... que a política somos nós que 

fazemos...nós que queremos... não vai acontecer nada. Esse... essa... esse 

apar...esse apatia dos professores, eu julgo que seja por causado ordenado... Mas... 
outra hora eu volto atrás... Eu já ganhei muito bem... Eu já ganhei muito mal... E 

continuei do mesmo jeito sempre... procurando... é... procurando 

caminhos...caminhos pra quê? Pra viver melhor. É essa palavra: pra viver melhor. 

Ensinar melhor, é... Gestão democrática, que eu encaro... Você acha que numa 

escola existe gestão democrática... A Diretora... é democrática?... Tudo bem... Eu 

tenho momentos democráticos mesmo. Isso eu tenho consciência. Por exemplo, 

aa... eé...e é uma coisa assim... Você, quando coloca as pessoas em círculo, você 

está pronta pra participar do círculo. Quando você coloca numa classe que um tá 

atrás do outro... você tá pronta a comandar. Então... essa postura...de democracia, a 

gente vê muito nas reuniões... quando é feito na postura...no formato das reuniões... 

Veja. Uma reunião de... de Delegacia de Ensino... como estamos todos sentados? 

Será que é porque são cento e oito escolas? Ou será porque é conveniente um atrás 

do outro? Poderia ser mais de duas reuniões... Então... a postura de uma reunião... 

e onde se coloca a pessoa que faz essa reunião... é a postura daquilo que ele tem 

por dentro... é daquilo que tão rezando pra ele... Então aa... a gestão democrática, 

ela não vem assim... �amanhã nós vamos... você vai ser democrático... Amanhã 

você vai... ser um cidadão�. Não. Isso vai caminhar devagar...Não sei, heim, porque 

se caminhar devagar, não gosto muito, não. Nós temos aí uma Internet. Nós temos 

aí um mundo aberto na frente desse nosso aluno... que poderia mudar... a situação. 
 
Bom, gestão democrática aqui na escola, por exemplo... eu...ainda não me encaixo... 

plenamente democrática... Eu não me encaixo... Tenho plena certeza disso... Eu 

tenho momentos... mais momentos democráticos do que autoritários, mas eu acho, 

assim, um assim... com uma sinceridade tremenda... que a parte de 
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autoritarismo...ela é... exigida... Pelo aluno... pelo professor... pela Secretaria... pelo 

Supervisor... pelo... tá... todo mundo exige... de mim, Diretor de Escola... a 

parte...ééé...éé...autoritária. A parte de comando... Então... ser democrático é ser 

líder... Eu sei que é líder... Então, eu... encaro a democracia, assim... O líder... sem 

amarras... Eu não tenho que sentir amarrada... E num... E por que cobram tanto? 

Um professor cobra de você um autoritarismo enorme... Ele te cobra que você seja 

autoritária. Não só com ele, como com o aluno dele, que é o meu aluno também... O 

professor cobra, o pai cobra, Secretaria da Educação cobra... Então, o que vem da 

Secretaria da Educação, como é que eu faço pra driblar? Porque eu... eu digo pra 
você... sinceramente também... que é muito mais difícil ser autoritária do que ser 

democrática. No autoritarismo... eu mando, é assim, tem que ser assim, vai ser 

assim... Na democracia...nós decidimos como que vai ser... Só que cada um que 

decidir... tem a sua responsabilidade porque participou... Essa democracia...que 
todos nós decidimos esse você não decidiu junto, a maioria decidiu... e você decid... 

você queria o contrário, você vai ter que aderir... Isso não... não está tendo. 

Então...como fazer isso crescer na cabeça dele? Como driblar as coisas da 

Secretaria que vêm, assim...com... com... a palavra democracia, mas com aquele 

autoritarismo? Eu continuo... buscando esse caminho da democracia, nos momentos 
favoráveis... pra democracia. E nos momentos... que exigem de mim 
um...autoritarismo... eu... eu tenho cara de brava... tudo, mas eu não gosto de ser 

brava. Eu não sou brava, genuinamente brava...sabe. Não sou. Não sou brava, tanto 

que aluno não tem medo de mim e não... sabe... mas... e mai... mais fácil ser mais... 

companheira do que ser... autoritária. Então eu acho momentos de autoritarismo 

porque se não, você não consegue... movimentar esse tanto de aluno, esse tanto de 

coisa. Autoritarismo nas maneiras indisciplinares por falta de tempo, muitas vezes, 
de conversar, de trabalhar esse aluno... Não dá tempo... Atrás da burocracia, que a 

gente reclama... Diretor reclama da burocracia, que ele tem que fazer... Eu pago 
contador, mas eu já cheguei a não pagar contador. Então eu já tirei um peso, que a 

escola, agora, já dá pra pagar contador... Então... Mas eu tenho que ver verba, eu 

tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo... A última parte é lá... onde eu gostaria 

de estar sempre. Então eu sempre estou dividida entre o pedagógico e entre a 

burocracia. E a burocracia, ela é autoritária, sim... Se você não fizer, vai acontecer 

isso, isso e isso... não é isso? Então... de trás disso aí... não sou contra a biro... 

burocracia... Eu tô falando da burocracia... em excesso... em excesso. E com a 
Internet, que a gente pensou que veio pra melhorar, parece que... piorou um 
pouquinho em termos de prazo, de tudo mais, então o Diretor tá um pouquinho... 

sem deslanchar. Deslanchava mais, antes, lá... da democracia. 
 
Bom...Diretor e Gestor...Num dá pra ser igual... Nem a própria palavra dá. Diretor... 

bem...aquele que dirige. Quem dirige? Quem dirige o carro é aquele que tá ali atrás 

da... da...da direção... Então, Diretor é o dirigente, o que dirige. É igualzinho... ahn... 

tem Dirigente Gestor?... Ainda não vi... Diri... Dirigente Gestor... de Diretoria de 

Ensino...Não tem. Tá caindo tudo na escola, no Gestor... no Diretor que, coitado... 

agora, além de ser Diretor, dirigir... ele tem que gerir... gerir... Gestor pra mim é 

aquele que gere, aquele que... aquele que... faz nascer... que produz... Deve ser 
isso. É o que andam falando, né... Então, não é o dono da verdade, nada. É aquele 

que participa de um processo... aquele que... que num chega a uma verdade... 
vamos dizer, assim... verdade... sozinho. Aquele que comanda junto, aquele que 
vive junto, aquele que participa junto. Esse é o Gestor... que participa junto, né... que 
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busca soluções junto... junto com o professor, com o aluno, com a comunidade... 

Esse é o Gestor... pra mim, né. Agora o Diretor, só Diretor... nós já temos uma 

Dirigente... A gente já tem um Secretário de Educação que devia ser o quê? Diretor 

de Secretaria de Educação?... Né. Então tudo vai explodindo na escola, por quê? 

Porque a escola é onde reflete todo o momento político. Você vê... a apatia dos 

professores... aa... a incompreensão dos alunos do que que eles tão fazendo aqui... 

de uma parte de alunos, heim... não tô falando de todos pro... alunos, não... senão 

não seria escola, seria hospício. Essa... essa apatia é a apatia política que nós 

vamos entrar nela... Acredito que nós vamos entrar numa apatia política... depois de 

toda essa... de todo esse problema... da, na gestão do Lula, que foi a esperança... 

não é? Então, eu acho que nós vamos entrar naquela apatia. Espero que não... 

espero que não. Mas... a gente já percebe... assim, uma grande... apatia. O 

professor... o Diretor/Gestor... O discurso vai além da prática. Tem que ir além da 

prática. Não tem como... porque... pra falar, eu posso falar... o que é... um professor 
democrático em dois minutos. E pra ser? Como que ele vai serem dois minutos?... O 

Diretor... o pro... professor mesmo, o professor, dentro de sala de aula, tem o 
professor que é... democrático, mas tem aquele que é autoritário. Tem professor que 
é super autoritário... na escola. Então, o Diretor... ele não vira democrático de uma 

hora pra outra. Ele não vira Gestor de uma hora pra outra. Ele tem que ter 

reciprocidade. Não vai adiantar ele absorver todo isso aí... e não ter... a 

reciprocidade. E como que nós vamos procurar essa re... reciprocidade?... 

Desanimando? Não! Hoje a gente convoca... pais... Que venham quatro. Amanhã 

talvez venham cinco... Quem sabe venham seis... Vamos começar... começar aa... a 

participar, colocar a escola... na pauta da vida dos pais... Que, por enquanto a 
escola, ainda é dever do Estado... obrigação do Estado... e só do Estado... E a 

escola, ela é um dever... do Estado, da família, do pai, do Diretor, do professor. 
Olha, aa... a prática democrática... ela vai... ela caminha... mais devagar... 
atualmente... ou sempre... mais devagar do que o discurso porque ela não é 

imposta... Por exemplo... o que eu penso, né... Quando foi o golpe militar, todo 

mundo aderiu... todo mundo absorveu... porque era uma coisa imposta. Como que a 
gente vai impor uma democracia? Não pode! Democracia... cria... faz-se... éé... ela 

nasce e ela brota. Ela num... ela num pode ser imposta porque se... impuser alguma 
coisa... vai ficar igualzinha à Secretaria da Educação... Democrática impondo... não 

é mais democracia, não é? Então... a prática vai mais devagar porque o ser 

humano... ele é mais... ee... ele não é só ele do dia de hoje... Ele é o ele de ontem... 

de anteontem... de trasanteontem, ele é da família. Ele vem trazendo uma gama de 

experiências... que ele não vai modificar... Ele vai aderir, sim... Ele vai... vamos dizer 

assim... cada ann... vê assim... ano que vai passando, ele pode absorver e pode... 

vol... chegar a ser, assim, um... um democrata, assim nato... que a gente pode falar, 
pleno... Eu acredito nisso eee... em gente adulta. ... Eu acho que o adulto, ele trás 

uma gama de experiência muito grande. Ele pode até, de... reconhecer... se 

controlar...verificar... ééé... procurar caminhos... Mas, dentro dele, ele... Eu sou, por 

exemplo eu não acho que eu sou autoritária porque passaram pra mim... eu vivi só 

sob auto... autoritarismo... Então, é uma coisa que eu não gosto. Na minha casa eu 

não sou autoritária. Então ééé, eu já estou numa bagunça, né. De mãe com filho, da 

família... e o que não devia de ser. O psicólogo disse que não devia de ser. Cada um 

tem que ter o seu papel definido... Na hora que o professor souber... o papel 
definido... o aluno, a mãe, o filho, o cida... aí podemos chamar todos de cidadão... 

qual o papel que ele tem perante a sociedade, com ele mesmo, aí ele é um cidadão. 
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E lutar pra aquilo, sabe. Então é muito fácil falar, né. Aí, falar é fácil!... Agora como 

que é?... Como que vai ser?... Tem que começar. Até já começou. Com a LDB já foi 

um começo... Já começou. Não tá mais... se você olhar no retrovisor, você vai olhar 

e vai ver que já houve um progresso... ge... a gente já tá reconhecendo o que é 

democrático, o que não é. Os atos do nosso Presidente... ééé... super popular... 

você sabe se é democrático ou se é autoritário... A gen... até uma criança já tá 

sabendo isso. Imagina se, no meu tempo, eu ia saber isso! Então já houve um pulo 

pra democracia... ah, já houve! Já houve! Isso eu acredito... e acredito que chegue 

lá... sabe, porque o objetivo do ser humano aqui na terra é... viver bem e 

dignamente... É isso. Não sei se eu falei o que você... 
 
Tá! Democracia... Então o que os cursinhos pregam... postura de reunião... todo 

mundo em círculo... o Diretor fazendo parte daquele círculo... ou do �circo�... do 

�CIRCO� (risos), do... quer dizer... colocar todo mundo em círculo, né... e discutir... 

tirar soluções... eee ei... e todo mundo decidindo, resolvendo um problema só. Isso é 

ser democrático? Se isso for democrático... se for, ser democrático, não me 

enquadro dentro da democracia... Mas eu ainda acho que isso não é democracia... 

Eu acho que... Conselho de Escola... ooo... a APM... o Grêmio... ou qualquer reunião 

onde você coloca duas ou três pessoas... qualquer ela que seja... que seja reunião 

entre duas ou três pessoas... elas não têm cons... ciência do papel delas naquele 

momento... o quão é importante a fala dela... sabe, a postura dela... condizente com 

os atos... sabe, uma fala condizente com atos... Então... não emplaca... Não 

emplaca a APM, por exemplo... Você pode... oferecer cafezinho... colocar, receber 
os pais com bolachinha... né... seja donde for, da merenda, sei lá... Você pode tratar 

muito bem... mas eles já chegam aqui... estourados... cansados... os que 

trabalham... Os que não trabalham já tão matando a mágoa lá no bar. Chega aqui, 

então... emplacados de, de, de, de... de bebida, né. Então, porque tem is... esses 

dois lados. A APM... ele não sabe, ainda... não sabe. Ele acha que... o povo acha 

que a escola... não é problema dele. É do governo. E esse �do governo�, esse 

governo abstrato... que ele acha que é uma pessoa... que é um... um responsável... 

Ele é o governo. Ele ainda não entendeu isso. O povo não entendeu... �eu sou o 

governo. Eu voto. Eu sou importante...� E o discurso vai avançando... o discurso vai 
avançando... vai... mascarando aa... realidade... vai mascarando a realidade... 

aonde eu... apresento um... um... projeto... Eu nunca apresentei, não, mas vou... vou 

inventar. Um projeto... da APM... pra colocar num sei o que... Eu não quero dinheiro 

da APM... Nós temos... o dinheiro das verbas...nós temos uma contribuição anual, 

por dez Reais por mês... O pai não tá pagando nada... E pode falar... porque nas 

reuniões é falado em dinheiro... Nós vamos discutir os problemas da escola... Uma... 

ele não entende o que a gente fala... porque ele não assimilou... o vocabulário... da 

nossa... do nosso trabalho. Como eu... se eu fizer parte de uma... de uma reunião de 

banquiá... de banqueiros, bancários... eu não vou assimilar aquelas... palavras lá 

deles... aqueles índices... aquelas coisas. Eu acho que... o que a gente fala é quase 

que falar grego pro pai... E não adianta. Você vai insistir com ele, ele tem que 

saber... esse nosso... Quem é que tem que saber? O pai? Não! É nosso aluno. Eu 

não penso o pai. Eu já penso naquele nosso aluno de, da quinta série... Esse aluno 

tem que participar do Grêmio... Ele tem que saber que que é Grêmio...Ele tem que 

saber a função dele na escola... e num grupo que ele foi eleito... Mas será que isso 

vai tornar ele democrático? Elevai ter que assimilar... Ele vai ter que saber a 
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importância dele na sociedade... Aí eu acredito que ele ééé... vai ser um 

democrata... Acho que é isso... que você queria. 
 
ENTREVISTADA �C� - Escola �C� 

 
�Eu iniciei na escola com seis anos, no pré, na escola Monteiro Lobato, era escola 
particular, foi o meu primeiro contato com o mundo escolar. Eu sempre gostei assim 
de... de como eu sou filha única então o contato com as crianças é pra mim, era 

fundamental, né?... aí... foi uma escola que marcou bastante por ter sido a primeira, 
né?... por ter sido o prézinho, por ter dado a base de alfabetização... aí... eu fui para 

a 1ª série na escola municipal �Plácido de Castro� onde eu fiz até a 8ª série aí are 

também uma escola que deixou saudades que eu tinha grupo muito bom de 
professores, a melhor época que eu me lembro da vida escolar foi de 5ª a 8ª série, 

então eu participava de Olimpíadas de Matemática, coisas que valorizavam o que a 

gente aprendia e estimulava a estar participando, você estar estudando para poder 
participar de Olimpíadas de campeonatos aí... no Ensino Médio...� 
 
�De 5ª a 8ª série foi o período que mais me marcou que assim os professores, eles... 

é... a maioria dos professores eram professores muito próximos a nós, então assim... 

da 1ª  a ... como foi na mesma escola de 1ª a 8ª série então a gente tinha contato 

maior com os professores com as pessoas que trabalhavam na escola, com o 
Diretor que dificilmente é... tinha mudança de Diretor, então... o Diretor, o 

coordenador, os professores era um grupo muito bom e era um grupo que não tinha 

muita atividade então a gente tinha um contato grande com os professores e... e 

trabalhos...é...a única dificuldade que eu tinha na época, maior dificuldade, é era 

alguma coisa oral porque, porque nós tínhamos o receio, nós tínhamos o professor 

de Ciências que fazia chamada oral é esse professor ele queria exatamente os 

pontos e as vírgulas então você não podia sair fora daquilo que.. que era o texto 

então você tinha que responder... ele mais chamava do lado da mesa e você tinha... 

ele fazia as perguntas e cada pergunta valia uma certa participação e você tinha que 

responder exatamente o texto de acordo com o que ele pediu. Então você tinha que 

estudar e decorar o texto para você devolver o que ele queria. Então isso dava 
dificuldade porque você não tinha abertura para você colocar o que você tinha 

entendido, você tinha que responder o que você tinha... o que ele tinha passado... 

isso foi mais ou menos... essas coisas de 5ª a 8ª série... mais ou menos de 77 a 85 
e... com a professora que eu gostava muito era História, então... História tinha essa 

abertura de poder se colocar, de colocar o que você tinha entendido e era um 

período que eu gostava bastante era uma disciplina que eu gostava bastante e que 

eu ia muito bem acho que por gostar, né?... Matemática também eu tive professores 

neste período até 85, professores muito bons e professores de Geometria que a 

gente de uma não para o outro permanecia o professor tinha um contato maior com 

o professor,... ele conhecia você, ele conhecia sua família e isso facilitava no que 

você... na matéria... no que você tinha que fazer porque você sabia que professor ia 

cobrar da sua família, que ele ia cobrar de você...� 
 
�Retomando... de 1ª a 4ª série é... quando eu fui é... nesse período de 1ª a 4ª série 

tive uma educação tradicional, não rígida, não autoritária então, a escola nunca 

precisou ser cobrada de fazer a lição de casa de cumprir as tarefas mais não havia 

necessidade de estar acompanhando... de você estar... é... de estar brigando mas 
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um olhar dos pais daquela época, alias os pais naquela época, na minha família 

bastava para você saber se você estava fazendo alguma coisa certa ou errada se 

você ia levar bronca se chagasse em casa e... eu tive uma rotatividade muito grande 

de 2ª a 4ª série... então eu lembro bem de 1ª série que eu tive uma professora mais 

rígida onde a gente aprendia pela Cartilha Caminho Suave então você tinha que 

aprender pelo �ba be bi bo bu� é... a repetição de palavras, repetição de frases é... 

então era uma coisa mais decorativa então... tinha que ta é... fazendo... tinha muitos 

exercícios não podia fazer a letra muito pequena porque se fizesse a letra muito 

pequena reclamava tinha o caderno de caligrafia... a gente era obrigado a estar 
fazendo o caderno de caligrafia repetindo muitas vezes as palavras é... De 1ª série 

foi o que marcou mais por ser a professora rígida, mas uma professora que até hoje 

eu tenho contato e que eu mais gosto, porque pela educação que ela passou pra 

nós pelo ensino ela foi rígida, mas é... foi uma das melhores. Então... não pela forma 

de ensinar mais pela cobrança ta fazendo a coisa certa do jeito que Lea queria mais 

é... mais o lado que ela tinha de exigir ela também tinha de dar atenção é... e de 

conversar com a família tinha naquela época contato muito grande do professor e a 

família... então... é... se tinha o trabalho dos dois lados... então... se você fizesse 

alguma coisa na escola errado você sabia que em casa seria chamado a atenção 

e... 2ª a 4ª série já teve uma rotatividade de professores muito grande... professor 
entrava tinha alguns problemas de saúde saia... aí... tirava licença, então a gente 

não tinha aquele direcionamento que a gente tinha na 1ª série era diferente 

né?!...então você começava nem certo trabalho com um professor de repente aquele 
professor mudava e... ou faltava muito e a gente sempre ficava na sala de outros 
professores então a gente não tinha direcionamento que nós podemos terna 1ª 

série... aí... de 5ª a 8ª série já foi um período que os professores é... só mudavam, 

trocavam de disciplina, mas permanecia o mesmo professor então tinha contato 

muito grande então... já sabia que ele... que forma que as coisas fossem feitas então 

nós tínhamos professores que davam abertura pra ta devolvendo como nós 
aprendemos é... e tinha professor que não... que queria que... que a gente  

devolvesse exatamente o texto que ele tinha sido passado com todos os pontos e 
vírgulas.� 
 
�No período de 5ª a 8ª série nós não tínhamos é... muito contato com a política é... 

não se ouvia muito professor falar na parte de política nós tínhamos um período que 

existia Educação Moral e Cívica então era onde se comentava um pouco mais... é... 

talvez pelo professor não ser um professor muito ativo então a gente não... não teve 

muito contato com a política, e... a minha família veio de um período que se falava 

muito de Jânio Quadros, que era... tinha um envolvimento político mas... eu não 

peguei esta época, minha mãe era criança e eu não peguei... eu não gosto muito de 

política de assunto que... não me interessa muito, é... por conta de não ter tido uma 

educação que não se falava muito disso... como se fala hoje... então se eu tivesse 

na época igual às crianças de hoje já ouve falar em política desde cedo é... que se 

faz até uma com as crianças... e... com as crianças ensinando né... a votar, se faz 

hoje na escola na minha época não tinha, se falava muito pouco em política.� 
 
�No Ensino Médio eu fiz o 1º ano normal que era o antigo colegial é... prestei o 

antigo vestibulinho pra poder entrar no Colégio Alberto Conde que era um colégio na 

época dos mais concorridos pra depois pra quem queria depois tá fazendo, seguir o 

magistério a partir do 2ª ano. Alberto Conde era uma das escolas na época a 
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concorrida por isso tinha que fazer vestibulinho pra você conseguir entrar nessa 

escola pelo tanto de vagas e procura que tinha... então... eu prestei o vestibulinho, 

passei, entrei na... na... fiz o 1ª ano normal do Colegial e a partir do 2º ano optei pelo 

Magistério fiz o magistério é... no 2º e 3º e 4º ano que era habilitação pra ... pra 

escola que era por opção... se não quisesse fazer você para no 3º ano. E... a minha 

opção pelo Magistério por ter pessoas da minha família na área do Magistério. Então 

já tive contato desde pequena com... brincava com as bonecas colocando, querendo 
dar aula, ensinando... então foi assim... por ter esse contato com pessoas da minha 

família desde pequena... então... a minha opção, e gostar muito de criança, então a 

minha faixa etária, que eu gosto de trabalhar e optei por trabalhar com crianças de 

1ª a 4ª série ou de 5ª a 8ª série e... quando optei pelo Magistério assim a... a... não 

foi o curso não foi aquilo que eu esperava não deu a ... a ... base que eu esperava, 

então foi... se falava muito em Alberto Conde por ser uma escola de nome mas é 

uma escola que não deixou marcas como deixou a escola de 1ª a 8ª série... então se 

um ensino (...) não me recordo muito assim de professor... assim... ter muito contato 

com aluno...professor que chegava na sala e principalmente na área de Física e 

Química e que não me recordo de nada desse tipo de disciplina o professor chegava 

na sala e ele resolvia assim que ele... praticamente... ele faltava muito... então ele 

não tinha matéria como dar prova, então ele sorteava os números. Então, o número 

que caísse era determinada nota, então a gente... não é um período que eu tenha 

recordação. Então, em outras disciplinas também, a única que eu me lembro mais 

que é na parte de didática a gente tinha até uma orientação por conta dos estágios, 

mais não foi um bom, magistério, não foi um curso que desse base que eu esperava, 

então eu fui ter essa base com estágio e atuando...� 
 
�Os professores do Ensino Médio não... não comentavam muitos sobre a parte... 

sobre política sobre democracia, nós não... não me recordo nós temos essa... essa 
abertura de estar fazendo trabalhos ou exposição de trabalhos orais que se 

abordasse a política que se abordasse a democracia então era uma coisa mais 

tradicional... e... mesmo os estágios que nós tínhamos que estar fazendo... era uma 
coisa assim... tinha que se fazer por obrigação... não se fazer pra você aprender 

alguma coisa. Então se preocupavam mais na época assim... a professora se 

preocupava com a cor da caneta que você estava escrevendo, o estágio que tinha 

que ser diferente do começo ao fim do que com você... do que... do que você tinha 

aprendido naquele período, você fez o estágio que você ficou... digamos atuando... 

na... na... área é... então não se falava de democracia, de política, de formas de 

educação... foi mais ou menos no período de 86 a 99, então nós não ouvimos muito. 

É... não tínhamos essa abertura de discutir diversos autores pra discutir educadores 

a ... a ... da forma de trabalho assim você aprendia aquilo que o professor mandava 

você fazer um determinado trabalho mais não era uma coisa marcante que de 

repente ter utilidade pra você na sua área.� 
 
�Retificando o período de ... do ensino entre em, na época era colegial e magistério 

no período de 86 a 89 é.... Nós não tínhamos na época esse contato com... em se 
ouvir falar de gestão democrática é... o que é ser um gestor... na época então é... o 

que nós aprendíamos era o básico pra você atuar no magistério. Então você sabia... 

e o que o professor passava pra nós era que de repente você entrar na sala e que a  
sua sala de aula ia ser um mar de rosas então como se você não fosse enfrentar 

nenhum tipo de problema com aluno, problema de indisciplina é... problema de 
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aprendizagem, de estrutura familiar então... tudo tudo veio... esse aprendizado na 

atuação na sala de aula mais o magistério não te dá essa base é como se você 

fosse entrar e... entrar e dar aula você ia preparar sua aula e ia dar uma aula 

maravilhosa e todo mundo ia sair dali feliz da vida e aprender tudo que você passou. 

E na verdade a gente sabe que não é assim né?!!... Então a gestão ouvir falar, 

estudar gestão democrática foi mais pra frente... na atuação mesmo... na área 

mesmo.� 
 
�Eu fui... comecei a atuar no magistério em 88 é... na época em escola... escola 

particular. Em 92 ingressei na... no Estado, fui pro Estado e... em 95 eu entrei pra 
faculdade então... nesse período em que eu trabalhei no Estado em 90 e 92 é que 

eu comecei a ter mais contato com gestão democrática como educ... o trabalho, 

né?!! É a idéia , os ideais dos educadores e que eu fui me apaixonando mais pelo 
magistério aí em 95 quando eu fui pra faculdade, Faculdade Ibirapuera onde eu fiz 

Pedagogia, é... de 95 a 97 é... optei por... pela área de Administração Supervisão já 

por gostar muito da... dessa parte de gestão democrática de ter um contato maior 
com uma área que não fosse só a sala de aula... um trabalho que não fosse só com 

aluno mais também com os professores com diretores e... nesse período... na 

faculdade... aí nós ouvíamos falar em... em... gestão democrática. Eram uma coisa 
mais distante mas a gente nesse período já tinha um contato maior com textos é... 

com trabalhos orais que tinha que expor a idéia dos educadores então... você era 

obrigado a estar estudando lendo sobre os educadores e... e aí vem o contato maior 

com o que era gestão é... com o trabalho diferenciado que fugia daquela idéia só do 

trabalho, trabalho tradicional nas escolas e foi abrindo o campo de atuação e você 

tem né... formas diferentes de trabalhando que não era só tradicional que até então 

é... eu tinha convivido e trabalhado com isso.� 
 
�Na faculdade uma coisa que marca... que foi muito marcante foi o trabalho em 

grupo porque nós não tínhamos até então no... no magistério é... no em... 
trabalhado... muita oportunidade de fazer trabalho em grupo. Então, o trabalho 

individual não te dava abertura pra você discutir determinados temas... então na 

faculdade a gente tinha muitos trabalhos, era basicamente em cima mais de 
trabalhos do que de avaliações então trabalhando isso você você tinha que expor 

oralmente então eu perdi a... a... timidez de expor porque era obrigada a fazer 
trabalho de estar expondo trabalho pra uma classe com muita gente e... e... a gente 
tinha de pedir as tarefas e discutir sobre os temas então a partir do momento que 

você estudava tinha que expor isso pro grupo que você trabalhou daí... montar o 

trabalho do grupo. Então dava oportunidade de estar discutindo os temas, de estar 

ouvindo o colega, dava abertura pra um trabalho diferenciado que até então não 

tinha tido.� 
 
�Em 88 eu comecei a trabalhar em escola particular e a partir de 92 a 97 nós... 

conhecemos a rede particular, as duas redes a particular e a rede pública então a 

professora que trabalhava na rede particular geralmente também é também um 

professor que trabalha no Estado ou trabalha na prefeitura e só que... o professor na 

escola particular ele não tem a liberdade que ele tem numa escola pública de estar 

preparando a sua aula tendo a sua linha de trabalho então na prefeit... na faculdade 

você tem que seguir o regime da escola. Então,você tem que estar seguindo a 

escola tradicional se tem que ter obrigatoriamente no trabalho uma linha tradicional 



113 

 

pra você não fugir da... da... da filosofia da escola então você acaba ficando meio 
que... que... é... é... não tendo abertura pra colocar um trabalho do jeito que você 

quer, né?!! E na... tem pessoa q por estar acostumado a trabalhar em rede particular 

fica meio que bitolado a fazer o que os outros mandam, fazer de acordo... dançar 

conforme a música... e na escola pública não, né...?!!  tem uma abertura maior de 

estar colocando o seu trabalho. Hoje como tem o plano gestão que antes não tinha 

hoje você tem uma linha a seguir... na escola você tem mais abertura pra você está 

trabalhando colocando a sua linha de trabalho, você não precisa ser 

necessariamente tradicional mas também não precisa ser um construtivista. Você 

pode, você tem abertura pra você mesclar a... a... sua forma de trabalhar e de 
acordo com os alunos que você tem naquele... naquele ano e você vai adequando. 

Você tem uma... uma abertura maior pra adequar o teu trabalho a sua sala que você 

tem a escola que você está é já não acontece na escola particular.� 
 
�Em 97 eu deixei a escola particular e a sala de aula devido a coordenação então foi 

de 97 a 2001 foi um período em que eu tive como coordenado pra na escola Padre 

Francisco e foi um período ótimo porque foi um período que eu tive maior 

oportunidade de estar trabalhando um grupo diferenciado que não era mais grupo de 
alunos eram um grupo onde você tinha mais contato era com o professor, de 

orientação de trabalho em HTPC, então era onde dava margem pra você está 

trabalhando é... diferentemente com o professor, é... trabalhando com as 

dificuldades que surgiram que não era só da minha sala mas era uma dificuldade do 

grupo, né... e daí foi um período, um período que eu mais gostei que era trabalhar 

com a parte pedagógica e você via... é... número de professores com dificuldades e 

com angustias que você não imaginava que existia então como professor você cuida 

da sua sala, você se preocupa... mais com aquela turma, com as dificuldades que 

você ta enfrentando ali com você ta sendo esses obstáculos e quando você está 

como coordenador não, você conhece o lado administrativo também então se fica 

assim com o pedagógico, com administrativo você fica como intermediário entre os 

dois e você tem a oportunidade de conhecer os dois lados. È que de repente na sala 

de aula, na sala de... na visão da sala de aula você não tem. Então, foi um período 

muito produtivo onde eu tinha que estudar mais ainda porque não estava 

trabalhando só com aluno, tava trabalhando com um grupo de professores que 

esperavam muito do coordenador esperavam é... é... tinham ânsia de aprender de 

conhecer as coisas pra trabalhar então foi um grupo que eu fiquei durante 4 anos 

mas é que ou podia ver a mudança desde o começo de quando nós começamos ao 

final. Então é que o grupo cresceu muito então, que discutia. Nós discutíamos vários 

temas é... ao ponto de eles começarem a trazer o que eles queriam estar 

trabalhando então se falava de gestão, falava de progressão continuada, de 

regimento escolar, coisas que a gente ouvia falar muito pouco antes então entender 

a progressão continuada não como promoção automática então foi um trabalho, 

assim, de formiguinha mas foi um trabalho a gente pegava textos estudava, 
trabalhava em cima dos textos, em cima de legislação, nós líamos muita legislação 

que era o professor enquanto ele está em sala de aula ele não precisa muito saber 
de lei ele não precisa é... o que ele tem que saber é o pedagógico é o didático é... 

não é bem assim, né?... é gente tem que estar sabendo também a ... a legislação, 

da Educação sabe o q... quais os direitos quais os deveres ele tem para ele ta 

trabalhando uma gestão democrática, e trabalhar isso com aluno. Então tudo que... 

que nós fazíamos em HTPC era em cima de legislação ou de avaliação, nós 
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trabalhamos muito avaliação com eles, forma de avaliação, instrumentos de 

avaliação, progressão continuada, o regimento escolar, gestão democrática. Então 

todos temas... é... é que... que... professor, que a gente percebia, que o professor 

tinha interesse nós aprofundávamos. O Professor tinha dificuldade de até colocar no 

papel um plano de ensino, de montar um projeto, ele não sabia montar um projeto, 

então nós tivemos que estudar juntos para montar aqueles projetos, trabalhamos em 

cima de pequenos projetos e ver os resultados, então isso foi muito gratificante. Foi 

um grupo muito bom e um período bom.� 
 
�Estudando os temas que interessavam aos professores para depois nós estarmos 

trabalhando em cima... comecei a perceber que não tínhamos que trabalhar com 

democracia mas também não poderia ser uma coisa assim... que eles... que eles 

tinham que entender que a gente podia fazer em uma escola pública que a gente... 

nós podíamos fazer da forma que nós quiséssemos essas coisas... então era 

trabalhar com democracia mais trabalhar consciente do que estava fazendo e passar 
isso para o aluno então... o professor ele tinha a liberdade de se expor, de colocar 
suas idéias mas ele tinha, mas ele sabia... também que ele tinha um grupo a 

respeitar e que se a opção por determinado, determinada linha tinha que estar 

trabalhando ele tinha que respeitar o que o grupo estava fazendo não podia fazer 

sozinho mas ele precisava do grupo mas ele podia expor suas idéias, então... é... é 

tudo que se faz, que nós procurávamos fazer, era tudo votado pelo grupo é... a 

decisão era do grupo, o grupo tinha que acatar o que o grupo maior resolvesse, 
né?!... e fazer bem feito se nós tínhamos por exemplo um evento cultural era 
resolvido pelo grupo ser feito e os demais (...) ia ficar em cima do muro tinha que 
acatar o que o outro que o grupo maior decidiu né?!!... então era assim sempre 

assim. Votado com o grupo, o grupo percebia a importância de estar se fazendo (...) 

que se fizesse unido as coisas que o resultado do trabalho saia diferente de cada 
um fazer o seu, fazer do seu jeito então... é isso você ta falando para o aluno 

então... tudo que era feito na sala de aula, eles também votavam, os alunos... o que 

ia ser feito, qual a melhor forma de se fazer e com isso estimulava os alunos a 
estarem votando, a estarem sendo (...), a desenvolver o senso crítico que ele tinha 

perceber o que, o que o grupo é o que o grupo queria e... eu gostava muito de 
trabalhar dessa forma com os professores por que eles se tornavam mais amigos 
mais unidos.� 
 
�É até o período de magistério até a faculdade não se ouvia falar muito em 

democracia a gente não tinha uma visão que era, de como trabalhar com isso 
né?!!... Então a própria época de... ensino e de criação tradicional não permitia muito 

que você trabalhasse com democracia né?!!! Aí da faculdade, no período da 

faculdade e atuando como coordenador eu pude ter oportunidade de vê que você 

trabalhando com democracia o seu trabalho, o resultado sai melhor né?!!!... de que 

(...) trabalhar com autoritarismo é fazer com que os outros façam o que você quer da 

forma que você quer não respeitando as idéias de cada um então o trabalho com o 
professor me deu assa oportunidade. Proporcionou é... um contato com a parte 

democrática, como a gente trabalhar isso é... coisa que eu não tinha só com aluno, 

só em sala de aula, então o trabalho com o professor, trabalho que, o professor tem 

pra te dizer e respeitar as idéias dos professores que de repente q você pensa em 

fazer a coisa de um jeito mas ela não vai ter resultado daquela forma, e ouvindo o 
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grupo de professores o trabalho com eles em HTPC proporcionou essa idéia de que 

trabalhar com democracia você tem um resultado mais gratificante.� 
 
�Neste período que eu tive essa oportunidade de trabalhar com a coordenação é... 

percebi que a ... a democracia que o trabalho com a democracia, você ouvindo as 

idéias ou... dos professores do grupo,é... você tinha um resultado melhor então eu 

acredito que... que trabalhar com a democracia, trabalhar com uma abertura maior 
de idéias, de desenvolvimento do trabalho você tem um resultado melhor você 

trabalha com uma coisa fechada que você respeita apenas as suas idéias é só que 

todos tem que ta acatando o que você quer.� 
 
�Trabalhando com o grupo de professores com a coordenação e também com a 

parte administrativa onde eu tinha um diretor com uma postura diferente daquela 
que eu queria adotar então eu me espelhava... eu não podia de espelhar no diretor 

porque se eu me espelhasse no diretor eu teria uma postura autoritária então eu 

sabia que aquilo, aquele tipo de postura não era o que eu queria pra mim. Então 

neste período passei a estudar mais a gestão democrática pra ser diferente da, 

daquele exemplo que eu tinha dentro da escola. Então é... eu percebia que trabalhar 

com gestão democrática com os professores eu ia ter um resultado muito melhor do 

que aquele que a direção tinha com a postura que... que... que o diretor tinha é... em 

relação ao grupo o retorno que tinha do grupo era muito melhor e trabalhar com a ... 

com união com o grupo é um trabalho realmente coletivo, então neste período que 

eu percebi assim o trabalho coletivo porque não houvesse o trabalho coletivo nós 

não tínhamos alcançado os objetivos que não queríamos.� 
 
�Trabalhar na gestão democrática pra mi é trabalhar com o coletivo, trabalhar com o 

grupo pensando na mesma linha de trabalho então o grupo se discute os assunto 

é... como coordenador ou como a direção mas eles vão ta trabalhando na mesma 

linha de trabalho com mesmo objetivo, então se o professor não tiver essa abertura 

de cada um fazer, seguir suas... seu caminho não chegamos ao objetivo comum.� 
 
�Eu me apropriei da idéia de... da gestão democrática porque quando você trabalha 

com um grupo é... num grupo maior de uma faixa etária diferente e que tem suas 

idéias diferentes você é obrigado a mudar sua postura então você é obrigada a 

estuda mais ter como passar isso para o grupo você tem que conhecer bem o grupo 
para você trabalhar uma gestão democrática você tem que saber conhecer os 

elementos daquele grupo e saber como ele reaje... ele reajeria em cada situação e 

tem que conhecer o grupo. Se você não conhecer o grupo bem você tenta ir por um 
caminho e aquilo não vai dar certo. Então é o conhecimento a necessidade de 

conhecer o grupo de estar trabalhando tendo um trabalho de conseguindo 
conquistando coletivo. Me fez apropriar a idéia de gestão democrática porque era 

melhor forma de estar trabalhando com a equipe e de estar sendo ouvida e de estar 
tendo retorno, o grupo se você não der essa abertura você deixar cada um é... 

passa de acordo com os conflito que surgem resolva a sua do seu jeito nós não 

vamos ter trabalho coletivo, então, a gestão veio na minha cabeça por conta do 

trabalho com os professor pela necessidade das situações e dos conflitos que eu 

tinha que enfrentar e que se eu não tivesse gestão democrática eu não iria 

conseguir.� 
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�Ingressei como diretor em 2002 numa escola que não ele a faixa etária e que 

gostaria de estar trabalhando mais na época de escolha a gente não tinha opção, 

não entravam escola na época escolas de 1ª a 4ª série então eu peguei uma escola 

onde eu tinha 5ªs, tinha de 5ª a 8ª em suplência então tinha todas as faixas etárias é 

que não eram que eu gostaria de trabalhar mas partir do momento que eu assumi eu 

tinha que ta trabalhando com aquilo q eu tinha pego então foi um período é... bom 

de contato com a direção, mas com direção com uma escola de faixa etária que eu 
não estava acostumada a estar trabalhando muito bom pra ta conhecendo aquele 

grupo de alunos com aquela faixa etária e com professor PEB II que eu não tinha 

pouco contato então nesse período houve tive contato maior com o que é ser gestor 

é... os cursos de circuito gestão que nós tivemos é proporcionado pelo Estado foram 

cursos muito bons que no começo é... todo mundo ficou ansioso por estar 

participando pela distância pelo tempo, se pensava na época assim...� 
 
�Os cursos eram... proporcionavam é... maior contato com o trabalho o que era ser 
um gestor, as atribuições do gestor que a princípio assim... assusta! Porque você 

pega, pegar pela parte teórica você tem uma, um �roll� de atividades que são 

atribuição do gestor e... dever do gestor estar cumprindo e aquilo de repente você 

não se vê capaz de cumprir todo o �roll� de atividades então agora na prática você vê 

você faz tudo aquilo e muito mais e... atuando, então como gestor é muito difícil você 

ouvir as teorias né?!! A teoria da gestão democrática e você está tendo um contato 

com inúmeras situações é... que surgem você é obrigada a colocar uma postura que 

na hora você tem que está sabendo o você vai fazer!... Então você tem que se por 

como, se colocar como gestor, né?!! E... coisas que de repente não dá nem tempo 

de você pensar você tem que dar um retorno muito rápido e atuando como gestor, 

como gestor democrático você ouve a teoria na hora de você colocar em prática 

você entra dificuldade pelos conflitos que surgem pela situação que mais que você 

tem que enfrentar e que muitas vezes não estão no papel não estão na teoria.� 
 
�Nós ouvimos o discurso que... que, né?!! Do Estado da Secretaria da Educação e... 

nem sempre nós conseguimos, né?!!... Nós digerimos aquilo mas nós conseguimos 

então... pro Estado a escola é maravilhosa a escola é aquele exemplo, né?!! E a 

gente vê que tudo cai em cima da escola até o TER até uma questão... as questões 

eleitorais pra tudo a escola tem que servir como assistência social prédio 

emprestado para eleição, então a escola é o centro pra... na Secretaria da 

Educação, então eles colocam muitas teorias mas na hora de você colocar em 

prática os problemas que você enfrenta na escola não estão em cartilha, você é 

obrigada a saber como você vai trabalhar com aquela situação então aí... entra a 

gestão democrática porque você tem que saber como você vai lhe dar com aquilo de 

uma forma que seja melhor para sua escola mais você também é obrigada a se 

limitar ao discurso do Estado então se o discurso eles colocam uma coisa muito 

bonita como uma democracia que muitas vezes não acontece, por parte do estado 

pra... pra escolas, ... então... entrou a ... escola que a escola seria, teria autonomia 
que o diretor teria autonomia quando veio o plano gestão, quando veio que a escola 

poderia montar o seu regimento é... passou uma idéia que... que realmente 

tínhamos uma liberdade pra fazer tudo isso. E não foi bem assim... então você tinha, 

você poderia montar o seu regimento seu plano gestão mais seguindo as regras 

do...do, colocadas pelo Estado. Então, nós não tivemos abertura que nós 

imaginávamos que nós teríamos, né!... Então, aí né!... A gente pode ver isto pelas 
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próprias verbas que vem.... a gente recebe a verba, o Estado manda verba.... só que 

você é obrigada a comprar e usar aquela verba de acordo com o que é determinado. 

Então, nós temos autonomia entre aspas, né!� 
 
�Nós procuramos, eu como diretora e acho que a visão de todos os diretores, 

gestores pelas, é... pelo que a gente ... pelo discurso que nós ouvimos mais pela 

prática que nós temos que ter na escola que é importante ser um gestor 

democrático, sim! Mais tem umas situações que nem sempre a gente consegue 

fazer, ser um gestor democrático, pelos próprios conflitos pelas próprias situações 

colocadas perto pelo professor ou pelo pai de aluno, então, de repente a gente 

esbarra em... na postura de alguns professores que a gente não pode usar a gestão 

democrática como deveria ser feito, você dá aberturas, mais você tem que dá os 

limites também.� 
 
�Os órgãos colegiados, é... em parte deveriam colaborar, né?!!... A função deles é 

colaborar com escola, estar atuando serem ativos nós sabemos que é assim que isto 

é muito difícil de ocorrer por mais que você queira ter uma gestão democrática é... a 

gente esbarra na... na coisa de compromisso das pessoas nos órgãos colegiados, 

então se você não tem um órgão atuante você não consegue uma gestão 

democrática como você queria.� 
�Eu acredito que o discurso avance mais do que a prática porque muito fácil você 

discursar colocar s idéias no papel e discursar é... isso pro diretor ouvir que ele tem 

que ser um gestor democrático mais nós conseguimos agir daquela dessa forma... 

então... é... procura, né?! Eu procuro ser um gestor democrático mais tem situações 

que a gente não consegue você tem que impor determinados limites, né?!! Que se 

você deixar que, que a democracia, que o professor seja democrático, que o pai seja 

democrático, ele vai se apropriar da escola do jeito que, que ele quer só que a 

escola ele tem que ser, resolver todos os problemas da comunidade, resolver todos 
os problemas do aluno, resolver o problema da estrutura familiar, resolver o 
problema do professor que está com problemas na família e reflete na escola, 

então... muita gente não consegue ser um gestor democrático em todas as 

situações, você procura, busca democracia, busca trabalhar isto com o grupo 

permitem trabalhar dessa forma, usar esta postura, então algumas só funcionam 

trabalhando com uma postura rígida mais autoritária, então você é obrigada em 

determinadas situações, não ser tão democrático.� 
 
�Hoje, como diretora eu entendo que... como democracia você tem que trabalhar é 

de forma que você proporcione ao seu grupo de trabalho é.... um trabalho coletivo, 

um.... uma forma de trabalho coletivo... com... colocando, as pessoas colocando os 
seus ideais mais trabalhando... vendo que existe objetivos comuns e que este 
objetivo só vai ser alcançado trabalhando de uma forma democrática com o grupo, a 

união entre a ... a equipe de trabalho pedagógico e o administrativo, e... que todos 

trabalhem de forma... com abertura de expor suas idéias, com abertura de... de seu 

trabalho mais que é... não siga cada um o seu caminho... então você tem que... você 

dá abertura para o grupo, você traba... você ouve o que o grupo tem a dizer mais 

eles tem que ter um plano de trabalho unido.�      
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ENTREVISTADO �D� - Escola �D� 

 
�Origem familiar: sou neto de imigrantes, italiano por parte de pai espanhol por parte 

de mãe. Famílias numerosas por parte de mães, com 15 irmãos; por parte de pai, 10 

irmãos. São pessoas que viveram, nasceram no interior do Estado de São Paulo e 

que migraram para a capital como já disse uma família numerosa, ah... meu convívio 

familiar, minha vida familiar, meu núcleo, meu pai, minha mãe, a gente teve uma 

educação bastante rigorosa meus pais eram bastante rigorosos na nossa educação. 

No entanto quando a família se juntava principalmente na cada da minha avó 

materna, havia um ambiente mais..., de maior liberdade vamos dizer assim... meus 
primos, meus tios, todos reunidos...�.  
 
�Não! Não a minha família não tinha uma vida, uma vivência política. Eles eram 

afastados das questões políticas. Eu me lembro que meu pai, ele tinha relações com 

a Arena na época, porque ele trabalhava numa empresa de ônibus. Alguns políticos 

solicitavam ônibus para esta empresa para atividades políticas e meu pai, na função 

que ele exercia na empresa, ele que autorizava a liberação do ônibus. Através disso 

ele tinha contato com determinados políticos da época, um particular que eu me 

lembro que ele... que ele tinha relações mais freqüentes era o José Maria Marim. Se 

eu não me engano foi o Vice-Governador do Maluf quando ele foi governador-
biônico aqui no... no... Estado de São Paulo. Mais, meu pai era... votava na Arena, 

eu me lembro inclusive a primeira eleição, que eu me lembro, foi a eleição de 74, 

quando... me lembro que na época quem disputava vaga pelo Senado aqui em São 

Paulo era o Carvalho Pinto pela Arena e o Orestes Quércia pelo MDB e que a gente 

ficava em casa ouvindo�. rádio... Escutando a apuração dos votos torcendo pro 
Quércia... só pra fazer pirraça para o meu pai. Mais é... no mais...�. 
 
�Ah! Eu... a minha ida para a escola que eu me lembro ela foi tranqüila. Eu sempre, 

ao longo de do percurso escolar eu sempre fui uma pessoa bastante aplicada, 
bastante estudiosa, tirava... obtinha boas notas na escola. Eu me lembro que a 
minha mãe me acompanhava a nossa vida escolar... ela participava de todas as 

reuniões de pais, ela participava acompanhava, estimulava..., o estudo tanto meu 

quanto de meu irmão e posteriormente da minha irmã, né?! E... nós tínhamos..., eu 

freqüentei, a primeira escola que freqüentei foi a ... hoje, né!? Chama-se Escola 
Estadual Renato Braga, que ficava na Vila das Belezas, na Estrada de Itapecerica 
da Serra, que lá foi onde nasci, fui criado lá até os 10 anos de idade e... lá eu fiz a 1ª 

a 4ª série era uma escola... eu me lembro até hoje uma cena é que... que me 

chamou a atenção que até hoje permanece na memória de dois colegas de sala 

bastante indisciplinados, vamos dizer assim... E que um diretor, na época era um 

diretor, entrou na sala com os dois rapazes, falou alguma coisa para turma, levantou 
os dois rapazes pelo cabelo e bateu um com a cara no outro, ... era uma cena que 
chocou... me lembro que na época, né?!... Nós... Nós todos, é... todos os alunos, é... 

Tinham que se apresentar uniformizados, dentro do horário... não havia tolerância 

de horário, é... Fazíamos fila pra... pra... pra entrada, para a subida da aula, é... 

hum... Fazíamos fila para sair do colégio, cantávamos os hinos, seja nas datas 
mas... nas datas civis o Hino Nacional ou em outras datas o Hino da Independência, 

o Hino da Bandeira, nós cantávamos na época, e... das professoras eu não me 

lembro muito... Mas me lembro muito das professoras mais... Eu particularmente 
nunca tive problemas em relação a disciplina, qualquer coisa assim com os 
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professores. Não me recordo, não me recordo das minhas professoras do primário, 

não me recordo... mais, era uma escola na época, dentro dos padrões, a concepção 

da época, uma escola (Qual é a época?...) ... do início da década de 70... é de 70 a 

74 nesse período no auge da ditadura militar, né?! ... Ah!... Era uma escola, vamos 

dizer assim de caráter... Fordista, mesmo! Né?! Que versa pelo... pelos exercícios, 

pela repetição pela avalia... pela sabatinas é... Era reproduzida aquilo que nós que 

éramos passado na sala de aula e que eu acredito que hoje continua sendo a base 

da educação da escola atual isso não alterou muito! Infelizmente.� 
 
�Reiterando... a minha... meu estudo de 1ª a 4ª série se realizou nos anos de 71 a 74 
se é que... eu não estou enganado em 75, nós... é... desculpa!... Estou enganado 

(...) eu sou de 1ª a 4ª série 70 a 73... ah!... em 74, nós mudamos de bairro, minha 

família mudou de bairro comprou uma casa onde hoje ainda vive a minha mãe, no 

Jardim Primavera e eu fui transferido para uma outra, neste caso uma escola 
municipal que  ah! ... Que hoje chama-se escola municipal de Ensino Fundamental 
Paulo Setúbal, onde eu realizei de 5_ a 8ª série nos anos de 75 a 78, se é que eu 
não estou enganado. Na escola, nessa nova escola, entrei, que eu enegrecei, como 

era novo no bairro, bairro novo, e eu novo no bairro, não conhecia muita gente 

também é... até onde me lembro... o ensino ele mantinha os mesmos padrões da 

fase anterior do ciclo I do Ensino Fundamental que eu realizei na... na �Renato 

Braga�, né?!... a ... mantinha-se o padrão uniformalização dos alunos, as 

comemorações das datas cívicas, cantar hinos... cívicos, a disciplina sempre foi uma 

questão de honra para o professor, a gente sabe disso, portanto, (...) se é a síntese 

a gente deve chamar da mais autoritária por parte do professor acho que é uma 

coisa essa... essa... que está inerente a formação do educador brasileiro mesmo 

porque a gente considera (...) nossa... nossa educação tenha suas raízes na própria 

educação jesuítica, então... os padrões de manutenção da ordem, respeito a 

hierarquia, de... de... de respeito a autoridade sempre foram questões ao longo do 

meu processo escolar sempre foram questões vamos dizer assim, de honra na 
relação professor-aluno e que é uma coisa que eu acredito que se mantenha em 

grande.... muito forte... nos... nos dias de hoje também, né?!... Essa relação não 

conseguir se quebrar em vínculo e eu me no processo de... de... escolar se deu 

dentro desses padrões... então... num... ah.... metodologia... segundo a da mesma 

forma... repetição, a memorização as avaliações então... (...) fora o fato de... de... da 

mudança que se tem um professor do ciclo I para vários professores no ciclo II ah... 
a mecanizada coisa na sua essência para mim permaneceu mesmo! Não percebi 

mudanças abruptas e... e uma das coisas que me que me lembro ainda hoje uma 

professora que eu tive na época de Estudos Sociais, Professora Neusa, que 

posteriormente foi minha companheira de trabalho onde eu lecionei na mesma 
escola que ela. Ela, eu me lembro que ela que nós seguimos as aulas um livro 

didático, né?! As aulas se baseavam num livro didático e eu me lembro que nas 

passagens a professora ela fazia determinados comentários; comentários, digamos 

assim... mais crítico e que chamava a atenção da gente para que com o dedo em 

riste na... na... próximo a sua boca pedia para que a gente não comentasse não 

falasse alto... era uma situação bastante interessante a ... a ... na época também é... 

ainda no ciclo dois, ... é ... nós tínhamos disciplina... de a título de conhecimento 

curricular que ocoria fora horário de aula de orientação vocacional... e eu me lembro 

também que... nessa... nesse... trabalho de orientação vocacional ao final do ano o 
professor realizava os testes para ver qual era a nossa tendência profissional dentro 
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do... do... do... dos... dos... dos... dos testes que eram realizados. Eu me lembro que 
o meu... o meu teste não conseguiu chegar a resultado nenhum a conclusão 

nenhuma... (risos!) e que na época me chocou um pouco, né?! Eu estava na 8ª série 

eu estava saindo da escola Eu estava indo para o Ensino Médio no ano de 79 que... 

que eu iniciei uma outra escola que foi na... na... Escola Estadual José Vieira de 

Moraes onde eu... neste ano... neste mesmo ano 79 onde eu ingressei no Ensino 
Médio noturno, no 1º ano do Ensino Médio noturno, foi o ano que comecei a 

trabalhar também, que eu fui para o mercado de trabalho. No ano seguinte, 1980, eu 

saí de lá do primeiro... dessa escola, no primeiro ano... eu tinha feito o primeiro ano 
e fui para uma escola técnica particular ficava em Moema, e... que posteriormente 

ela foi fechada e no terceiro ano eu tive que ir para uma outra escola também 

técnica particular em Santo Amaro, onde eu me formei Técnico em Contabilidade por 

incrível que pareça... né!?... E eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava 

justamente no setor de contabilidade e... contabilidade, contas a pagar o que me 
influenciou na época a fazer o curso de contabilidade e eu... minha... a minha 
formação do terceiro... do Ensino Médio é de Técnico de Contabilidade, né?! E... foi 

neste momento da minha vida do primeiro pro segundo ano que o mundo começou a 

se abrir de forma mais ampla pra mim, né?! Que onde... eu passei a ter contato com 
o segmento mais, é... rebelde da sociedade que era o pessoal ligado a ... ao 

Movimento Tropicalista, MPB, Rock Nacional, Estrangeiro,... então esse foi o 

segmento que na... a partir dos dezesseis anos eu comecei a freqüentar, vamos 

dizer assim... é foi o segmento,... foi a partir desse contato com este universo que eu 

passei a ter..., começar a despertar a minha consciência para as questões de caráter 

político, né?! Isso vai... é... essa condição, essa vivência, né?! Tem que deixar claro 

que essa vivência fora do ambiente familiar e não dentro dele, né?! De uma certa 

forma pode até ser essa opção ela tenha ocorrido até por para fazer um contra ponto   

a aquela... aquela formação que eu tinha dentro da minha casa, junto com a família, 

o que aliás é... gerou enormes, é... conflitos familiares comigo, para ... para comigo, 

né?! Porque meus pais não aceitavam eu estar cabeludo, eu... sair para as, pras... 

pras agitações, pra noitada e chegar no dia seguinte... O padrão de... de... de... de... 

convivência familiar que meus pais possuíam, não admitia esse tipo de 

comportamento rebelde por parte dos filhos e isso vai gerar uma... um conflito que 
vai se estender por muitos anos no interior da minha família eu... em relação ao meu 

pai e a minha mãe até mesmo os meus irmãos que não aceitavam esse tipo de 

comportamento. Foi com essa vivência que eu passei a ter, é... maior clareza, 

maior... passei a me aproximar das questões das preocupações de caráter político. 

E eu acredito... foi também é... por conta dessa vivência que posteriormente em 83 

eu ingressei numa faculdade, ... faculdade de... para o Curso de História, e a partir 

daí que a gente vai ter que ... eu vou ter uma... uma verdadeira guinada na minha 

vida, né?! E... termos de política, em termos de democracia, de... de autoritarismo e 
assim por diante...� 
 
�A minha vivência com o segmento mais alternativo da sociedade da época é... ela 

me... me... trouxe a incorporação de alguns valores, de mais comportamentais e 

propriamente é... mais estético comportamental do que propriamente político, né?! 

Acho que o movimento... Tropicalista ou da MPB, ou do Rock Nacional na época, no 

início da... da... da... da época de 80 ela tinha mais º.., para nós jovens a época ela 

tinha mais uma conotação de crítica comportamental estético a principio do que 

propriamente política, mais... é diretamente política porque eu acho política estava 
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implícita na... na questão comportamental estética, é... acho que... acho que foi uma 

primeira moldagem da minha... do meu... pensamento. E na... na... no... no... rumos 
de uma... da adesão de um projeto... de... democracia pra sociedade brasileira 

quando... do meu ingresso pra... a ... a ... Faculdade de História... eu acredito que as 

coisas ela começaram a complementar porque se antes eu já havia incorporado um 

certo padrão de crítica comportamental estética. No curso de História, passou a ter o 

embasamento teórico pra... pra... ah...  pra... que vai ser incorporado aquele padrão 

estético que eu já carregava comigo. O meu engajamento político já a partir de 83, 

né?! Que é o ano que eu entro na faculdade é o ano que eu sai do meu antigo 

emprego, né?! Que eu havia iniciado em 79 e... e é o ano que eu começo a lecionar 

ao mesmo tempo... tudo está ocorrendo ao mesmo tempo... quando no primeiro ano 
de... de... magistério eu já participo da... da greve magistério ocorreu naquele ano 

em 83 já descontava na região onde eu atuo como liderança sindical da faculdade 

ao mesmo tempo na faculdade, e... oh... ingressava numa, ... numa das chapas que 
concorria ao... ao centro acadêmico na época. Chapa esta que se tornou vencedora 

na... nas eleições junto aos estudantes era uma chapa composta por pessoas na 

sua maioria com ideário anarquista era onde eu me... me... eu... eu me alinhava, 

né?! Minhas origens em termos de participação política, ela se dá dentro do... do... 

da concepção anarquista ah... naquele momento já... (...) como um dos diretores 

do... desse centro acadêmico já como (...) da minha atuação já no sindicato dos 

professores, já na época, �APEOESP�... é também a gente começou, é... participou 

de todo o processo da... da... da luta pela redemocratização, pelas Diretas, já! De 

forma bastante ativa e bastante consciência. Ahhh... a... visão, o projeto de 

sociedade que tínhamos na época era de fato uma sociedade onde se podesse 
incorporar tanto liberdades políticas quanto distribuição de renda. È uma questão 

que já havia, que era muito clara pra nós aqui no momento do... que era tanto pra 

um lado... doa alvos a serem combatidos, se é que a gente pode dizer assim, o 
autoritarismo político bem como ahhh... a enorme concentração de renda que marca 

nosso país até os dias de hoje então, a visão que nós tínhamos de democracia era a 

de liberdade política com a distribuição de renda ah... com o tempo, né?! ... ao longo 
da década de 80 na minha participação no Sindicato ela se aprofundou cada vez 

mais e... nesse período também eu... quando eu começo a participar do movimento 

popular na região, né?!... é... nesse período lutávamos por melhorias nas 

comunidades, lutávamos por... pelas questões de caráter básico: porta de saúde, 

pavimentação de ruas,né?! ... e... sempre com a perspectivas de organização da... 

das camadas populares. Esse processo ele vai de uma certa forma atrapalhado 
quando... do... do início no transcorrer do governo Erundina quando os movimentos 
populares vão sendo desarticulados da máquina dentro da máquina governamental 

é um período que eu começo a me distanciar um pouco do... do... da... do 

movimento popular (tosse!) e como não tinha ligações com partidos políticos a minha 

atuação ela acabou se restringindo até oh ... meado... até a metade da década de 

noventa ao sindicato quando também é... me... me... (qual o sindicato?) APEOESP. 

Quando também no transcorrer desse processo é... a gente também se iludir com... 
minha... com o rumo e o sindicato não apenas APEOESP o sindicalismo em geral 

começa a tomar outros rumos dos quais não concordava e... também foi quando 

comecei a me desligar das questões de caráter sindical e me direcionar a minha... a 

minha atuação política dentro do âmbito da escola onde eu atuo junto com a 

comunidade escolar e... e assim por diante.� 
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�Ingressei no magistério em mil novecentos e oitenta e três, em maio de mil 

novecentos e oitenta e três, dentro do ambiente autoritário e nível federal porque 

entendo hoje, entendo que a nível do estado de São Paulo governador era Franco 

Montoro aqueles que o sucederam até hoje a gente pode... eu acredito que seja que 

tenha sido um dos mais democráticos é... dente aqueles que o sucederam... então 

na época a questão da democracia uma questão é... central nas discussões visto 

que a... havia todo um segmento social se engajando no processo de 
redemocratização da sociedade também é... foi levada a rede estadual seja inclusive 

no governo na época no governo Franco Montoro seja pelo próprio sindicato ou por 

outros movimentos sociais e a discussão da redemocratização também ela penetra 

no ambiente escolar quer dizer... eu acredito que no nesse período de oitenta e três 

até oitenta e oito mais ou menos, o período em que a palavra democratização, 

redemocratização era uma palavra de ordem é... dentro do sistema... público de 

ensino, e da sociedade de uma maneira geral. Ah!... eu... sempre por um longo 
período eu fui um professor ao estilo dos meus professores, né?!... Foi um professor 

conteudista, que presava pela memorização, pela cobrança daquilo que era por mim 

transmitido aos alunos no memento das avaliações... então eu acredito não... não... 

eu me afastei muito daquilo que os meus professores eram e daquilo que acredito 
que as professoras passam a ligo, né?! Então não posso dizer que fui uma contra 

para mudança da prática docente na sala de aula, com certeza?! Ah!... embora ... 

é... eu acredito que... que a questão... por exemplo a questão disciplinar essas 
questões é... nunca tive muitos problemas em relação a isso eu sempre tive uma... 

sempre acredite na... no princípio que a autoridade do professor... vem da 

competência e foi uma coisa que eu sempre, é... exigir de mim mesmo é... de no 

sentido de preparar boas aulas é... dentro dos padrões que eu já comentei, óbvio, 

né?!... é... é de poder resolver os problemas as dúvidas, dos alunos então essa 

postura, essa exigência que eu tinha para comigo...� 
 
�Bem! É... retomando então eu de uma certa forma, eu fui um professor que seguiu 
os padrões dos meus professores, né?!... É sempre me pautei pelo princípio da 

competência profissional. Acho que isso me ajudou bastante porque isso me 

fazia...me fez... gozar de uma boa imagem junto aos meus alunos. Meus alunos é... 

eles percebiam que eu era uma pessoa exigente com eles mas era exigente também 

comigo e isso me ajudou bastante porque eram raros os problemas de 
relacionamento que tive com alunos em sala de aula. Por outro lado, sempre 
procurei ser uma pessoa flexível, compreensível, ajudar os alunos naquilo que eles 

precisavam, me engajei em muitos anos em formaturas de alunos, é... sempre 

realizei atividades extra-classe com eles e essa, e esse outro lado da minha atuação 

acabava contrabalanciando aquele lado mais rigoroso que tinha com eles em sala 
de aula. Então... isso me ajudou bastan... no sentido de eu gozar, de sempre ter 

gozado de um bom relacionamento junto com os meus alunos, Rigoroso por um 
lado, conteudista, utilizando um método tradicional... por outro lado tantos alunos, 
alunos como quanto a escola onde atuava e isso acabava dando um ponto de 
equilíbrio.� 
 
�Meu engajamento político... ele no que se refere a questão da democracia é... eu 

acho que faltou em duas... em dois básicos a democracia popular e democracia... a 
democracia burguesa... como tal qual ela.... está aí seja a de primeiro mundo ou a 

de terceiro mundo como e a nossa mais é... há... a minha perspectiva de democracia 
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ela foi sempre na perceptiva da democracia popular e baseado na participação... na 

participação direta né?! Então, na perspectiva de democracia popular e direta. Eu 

acredito que é... no meu trabalho junto com os meus alunos, junto com a 

comunidade escolar, enquanto professor eu sempre busquei esse tipo... essa... esse 
engajamento, né?! Da participação de alunos, da participação da comunidade 

escolar no entanto, é... embora minha pratica docente minha prática em sala de aula 

ela... de uma certa forma contrariava essa... essa minha perspectiva de democracia. 
Também não me é muito claro que... que... o uso o exercício da autoridade... dentro 

de um método Tradicional, seja necessariamente ou se contraponha 

necessariamente a uma perspectiva de democracia mais ampla. È uma questão que 

até hoje é... ainda me incomoda muito, né?! Mais é... porque... não esta claro ainda 

se de fato o exercício da autoridade do professor ele necessariamente ele se 

contraponha aos princípios básicos de uma atitude democrática. Isso ainda... é 

uma... pendência tanto teórica quanto prática é... pra mi8m, né?!... Que eu tenho 
comigo. Ah... em 98 eu ingressei como diretor da rede estadual de ensino... em 
agosto de 98 onde eu fiquei eu permaneci até março de 2000 e onde eu me afastei, 

eu fiquei afastado nesse período de 2000 por... período de dez meses por questões 
de saúde quando eu retomei ª.. as minhas... funções como diretor de escola a partir 

de fevereiro de 2001. Ah!.... Na condição de gestor há uma visão acho que 

diferenciada ou mais... acho que a diferença alias é porque você tem uma visão mais 

global do funcionamento da escola de que quando você está na condição de 

professor. Acho que º.. a partir de 2001 principalmente a partir de 2001 porque em 

98, 99 e... a minha atuação na frente da escola ela ficou bastante prejudicada por 

conta dos meus problemas de saúde então a partir de 2001 é... eu... começo a 

perceber que um dos grandes entraves na minha visão ao nível da gestão é ... a 

cultura corporativista por parte do grupo docente por um lado é a cultura paternalista 

por parte da comunidade em geral por outro. Eu acredito, ainda acredito que o 
exercício de uma gestão democrática ela sofre interferências eu acredito que 

interferências é... negativas se é que a gente pode dizer assim em razão do 

corporativismo profissional do pater... do paterna... da cultura paternalista que a 
nossa sociedade possui e por conta da falta de autonomia por parte do Estado acho 
que o Estado também tolera a liberdade de atuação da gestão e acredito que 

também de todo o corpo docente, da classe do magistério e... e esses três 

elementos eles também acabam interferindo na construção de um projeto, de uma 

prática democrática a nível da gestão e da ação pedagógica. Ah... eu acredito eu me 

vejo, aliás... né?!... Em vários momentos tendo que tomar atitudes, se é que pode 

chamar autoritárias por conta de... para se contrapor a determinadas posições seja 

de caráter corporativista, seja de... de por conta de interferência do Estado seja por 

conta de uma cultura paternalista. As vezes, ah...aquilo que a gente entende por 
democracia, uma atitude democracia acaba sendo é...  prejudicada por conta dessas 

interferências embora acredito que se é... se de fato o cidadão e ai eu não to 

dizendo só o gestor ou o professor mais o cidadão se de fato ele... ele tem um 

perspectiva de construção democrática é... é bem possível ele possa manter a 

construção desse projeto embora ele tenha que tomar certas atitudes não 

democráticas pra quebrar a resistências de caráter autoritário. 
 
�Ah, ... como disse ingressei em 98 como diretor. Já na época a questão da... a 

discussão em torno da gestão da gestão democrática já era forte... já era marcante. 

Particularmente na rede estadual de Ensino. É... o fato de... de... mudarem o nome 
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do cargo de diretor... oh! Desculpe! O fato de mudar a denominação usualmente de 

diretor para gestor, ou bem como, de delegado de ensino pra dirigente regional de 
ensino. Eu acredito que seja mudança na nomenclatura embora tal mudança de 

certa forma podemos considerar uma... ah! Uma forma mais amena, mais suave 
de... ou mais democrática de se considerar a pessoa que atua num ou noutra 
função. É... o diretor é aquele que dirige o gestor é aquele que vai é... administrar a 

questão da... o funcionamento da instituição é a mudança de nome dando uma nova 

significação, né?!... você não é mais aquele que dirige mais é aquele administra, que 

gestiona a entidade, ah!... No entanto a mudança de significação ela não 

correspondeu a realidade as funções elas permaneceram as mesmas. Oh! Oh! 

Diretor ou gestor ele, atua nas mesmas, praticamente as mesmas condições, 
materiais bem como como as condições é... ideológicas (risos!) é... o fato de haver 

uma mudança do... na nomenclatura não significa que isso tornou a pessoa que 

ocupa aquela função mais democrática ou menos democrática nem bem como a 

mudança de nomenclatura também não alterou as condições da... do efetivo 

exercício das pessoas ou dos os funcionários na rede estadual de ensino ou 

qualquer outra rede de ensino cujas nomenclaturas tenham sido alteradas não é... 

eu não acredito, que não é... alterando o nome e nomenclatura e... e mesmo que tal 
nome e nomenclatura carregue ideologicamente um outro significado mais ou menos 
democrático mais ou menos autoritário que vai gerar uma mudança da prática no 

ambiente escolar. Um diretor ele não é mais ou menos democrata porque ele passou 
a ser gestor na verdade a mudança da nomenclatura ela segue é... justamente uma, 

uma resignificação da... das próprias... da própria construção ideológica ou... acho 

que melhor dizendo uma reconstrução ideológica nos atuais moldes de... em que se 
estrutura o sistema.... o atual sistema político e inclusi... e.... o modo... o atual modo 

de produção eu não...� 
 
�A política... a atual política de gestão democrática no sistema de ensino ela... como 

a gente... poderia falar ela não tem �colado�. Ela não tem... ela não vem sendo 

implementada na base.� 
 
�É... a gente poderia dizer que... por exemplo: se a gente for analisar são oferecidas 

capacitação. São! São oferecidas orientações técnicas. São! Tanto para diretores 
quanto para professores... se aponham novas perspectivas para a prática docente 

para gestão... se aponham porque que isso não... não... não tem que a minha 

opinião é esta não tem ocorrido na prática no chão da escola. Acho que é uma 
gestão que... que a gente deve pensar um pouco mais é porque que as práticas 

cidadão, que as práticas democráticas elas não ganham fôlego na rede estadual de 

ensino. Eu penso que fundamentalmente que tais práticas elas a vingam, não tem 

vingado, primeiro por uma falta (eu acredito) por uma ausência de acompanhamento 

uma sistemática de acompanhamento por parte da secretaria de educação. Isso 

talvez seja um lado da moeda. Eu acredito que fundamentalmente é tais ah!... 

práticas elas acabam não ocorrendo a meu ver por duas questões fundamentais: 
- para a cultura paternalista que a nossa sociedade esta mergulhada 

historicamente e, 
- em razão da cultura corporativista na qual está mergulhado o ... a categoria 

do magistério.� 
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�Eu acho que o corporativismo por um lado, paternalismo por outro acaba 
impedindo... é... uma ação uma implementação de um ambiente democrático na 

escola porque se por um lado, por um lado a sociedade ou a comunidade ela espera 
que o diretor ou gestor faça aquilo que tem que ser feito. E quando não se faz isso 

gera uma participação da comunidade sob a acusação de que a direção é 

incompetente para fazê-lo por outro lado, ah... o corpo docente ele acaba se é... se 

protegendo de certas ah... de... de uma mudança na sua prática alegando razões de 

caráter corporativo. Eu... acredito que para... olha se... se a gente for pensar... 

quantas orientações técnicas, quantas capacitações, né?! São realizadas porque 

isso não... não acaba sendo viabilizado na prática? Porque não há um feedback 

daquilo que... é que se oferece cursos e capacitações e O .T.s na, na... no 

equipamento público? Porque isso não ocorre? Porque as práticas elas não se 

alteram? Né?!... É...� 
 
�É... tem que se considerar que toda pessoa, inclusive professores, gestores, 

funcionários... eles têm uma história de vida. E normalmente a formação que essas 

pessoas tiveram, elas tiveram dentro de uma cultura tradicional de uma cultura... a 
gente poderia chamar: Autoritária!... pela qual nossa sociedade foi construída ao 
longo dos tempos. Acho que não é de uma hora para outra uma capacitação né?! 

Uma OT... não é uma mudança na nomenclatura na função da pessoa que vai 

transformá-la de... ou vai transformar a sua prática autoritária numa prática 

democrática ou num comportamento, uma atitude autoritária num comportamento, 

uma atitude autoritária num comportamento, numa atitude democrática. É... eu 

acredito que... é... deve-se é... criar estímulos... uma mudança comportamental seja 

o nível da cultura... de uma forma geral! Seja dando as condições materiais para que 

al mudança ocorra. Como? Investindo salarialmente no magistério, é... criando 

mecanismos acompanhamento controle das ações implementadas nas escolas das 

ações de gestão e de implementação nas escolas. Critérios de produtividade e 
eficiência, é... e... feedback das capacitações porque não basta apenas você 

oferecer a capacitação sem cobrar o produto do... o resultado do trabalho daqueles 

que participaram e participam das capacitações que são oferecidas é necessário que 
se ouça os gestores não suas dificuldades que encontram no exercícios diários de 

suas funções...� 
 
�Se me perguntarem se eu acredito na gestão democrática eu... diria que sim por 

que se eu dissesse ao contrário estaria negando minha própria formação familiar 
mas a minha formação social, formação política desde que iniciei minha formação 

política desde que iniciei minha formação política iniciei já combatendo regimes 

militares e defendendo o regime democrático. Como seri... como é... como seria 

possível um a gestão democrática? Como entendo uma gestão democrática eu 

entendo a gestão democrática aquela que se realiza por meio dos colegiados, por 

meio da discussão, por meio da ação conjunta, da ação coletiva... é... dos diferentes 

seguimentos que compõem a comunidade escolar sou um democrata? Eu acredito 
que sim. A minha pratica é democrática? Eu acredito que por vezes sim. Mas, por 

vezes, não! Então nesse sentido, poderia dizer que sou um democrata por inteiro? 

Talvez a resposta deveria, poderia ser não! E Por que... se não sou um democrata 

por inteiro eu atribuo isso pelas próprias condições nas quais eu atuo. O meu desejo 
último seria poder administrar uma instituição da forma democrática mais profunda, 

mais para que isso ocorresse haveria necessidade, ou há a necessidade de se 
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construir uma concepção e uma atitude verdadeiramente democrática seja no local 

onde atuo seja na sociedade de uma forma mais geral.� 
 
�Um amigo numa ocasião é... assim que eu apresentei um projeto pedagógico que 

eu tinha para a escola é... me questionou sobre a atitude, se aquela atitude da 

apresentar um projeto já fechado seria uma atitude democrática, isso me perturbou 

bastante comecei a ver e me rever com relação as minhas atitudes no âmbito da 

gestão. Eu disse agora a pouco que não sou um democra... não sou... não sou um 

democrata por inteiro, pelos menos não na prática... agora como... porque... como 

que eu faço essa avaliação? Eu na verdade como já disse eu gostaria de 

administrar, de fazer parte da... da... gestão dessa escola... eu... dentro daquilo que 
se é possível viabilizar conjuntamente coletivamente eu procuro fazer, procuro 

implementar, procuro fazer a discussão e tomar as decisões de forma coletiva. No 

entanto quando as questões elas esbarram seja no corporativismo, seja no 
paternalismo, seja na hipocrisia, é... acabo tomando atitudes unilaterais para me 

contrapor a esse... a e as práticas existentes. Eu, eu acredito que não sou um 

democrata por inteiro justamente porque encontro a minha frente resistências de 

caráter autoritário e que não encontro outra alternativa a não ser tomar atitudes 

autoritárias para frear essa... essas manifestações.� 
 
�Por fim o que eu teria a dizer que é evidente para quem está no meio percebe que... 
que o discurso sobre a gestão democrática sobre a prática docente sob um viés 

democrático ele é ele é consensual a nível da secretaria da educação ao nível da 

rede! O discurso ele, é extremamente moderno, extremamente avançado dentro dos 

limites da democracia burguesa. No entanto se percebe que a prática da gestão que 

a prática do exercício da docência não sofreu muitas alterações ou sofreu poucas 

alterações quase que imperceptíveis ao longo do tempo se percebe aí... uma 

anacronia entre discurso e a prática agora por quê? Né?! Será, é... eu acredito que 
torna-se mais é... é... tranqüilo que a secretaria de educação ela administre de forma 

autoritária com um discurso democrata do que ao contrário ou que uma prática 

autoritária com discurso autoritário ficaria mais... as resistências seriam maiores e 

com o discurso democrático a ... prática autoritária seja por parte da secretaria da 

educação seja por parte dos gestores seja por parte dos docentes acaba se 

tornando, mais é... tranqüila se é que a gente pode dizer assim. È uma prática, se 

torna uma prática disfarçada é... é... eu acho que pra concluir o que predomina de 

uma forma geral é uma hipocrisia sem precedentes onde o discurso democrático 

acaba a prática autoritária e com isso atende as perspec... as expectativas de todos 

os seguimentos. Não se altera o status quo embora altera-se a embalagem, o 
discurso�.    
 
 


