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RESUMO 

 

PEREIRA, Sueli Thodorof. Os Conselhos de Classe e Série Participativos das 

escolas estaduais paulistas: possibilidades e limites.  São Bernardo do Campo: 

UMESP, 2007, 113 p. 

 

        O presente trabalho enfoca um dos colegiados mais tradicionais das escolas 

públicas no Estado de São Paulo:  os  Conselhos  de  Classe e Série.  Concebidos 

para serem “espaços de avaliação coletiva”  com potencial para propiciar a 

construção ou re-construção da Proposta Pedagógica, foram reduzidos,  na prática, 

a meros rituais burocráticos, à medida que muitas escolas desconsideram a 

exigência legal que determina a participação dos alunos em suas instâncias.  O 

estudo teve por objetivo a identificação e a análise dos fatores que interferem direta 

e indiretamente na implementação da participação dos alunos e seus pais nestes 

colegiados. De natureza empírica, a pesquisa apóia-se nas análises de Maurício 

Tragtemberg, para quem a escola funciona como centro de reprodução das relações 

de produção, à medida que seleciona os alunos através do que denomina 

“pedagogia burocrática”. Concentrou-se numa das escolas que incluíram 

efetivamente alunos e pais nos Conselhos de Classe e Série, confrontando, durante 

o processo, os conflitos inerentes à estrutura burocrática da instituição escolar. 

Constatamos que as práticas da maioria dos professores da escola pesquisada 

mantêm-se permeadas pelas representações tradicionais de cunho patrimonialista, 

no sentido apontado por Weber, em contradição ao esforço da equipe de direção em 

aprofundar a participação dos alunos e seus pais nos colegiados. As representações 

tradicionais convivem e integram-se à estrutura burocrática da escola pública, 

constituindo-se num dos principais obstáculos à efetiva participação. Optamos pela 

observação participante, em virtude de nossa dupla inserção nesse processo: tanto 

através da docência em escola pública da rede estadual, quanto do exercício de um 

cargo de especialista no âmbito da Diretoria de Ensino – procedimento metodológico 

que nos permitiu dispor de dados de várias escolas, possibilitando o 

estabelecimento de algumas comparações pertinentes para o estudo proposto.  

 

Unitermos: Participação, Conselhos de Classe e Série, burocracia, concepções 

tradicionais patrimonialistas, contradições. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, Sueli Thodorof. The Boards of Class and Serie Participatives of state 

schools of the state of São Paulo: possibilities and limits.  São Bernardo do Campo: 

UMESP, 2007, 113 p. 

 

     The present work focuses on one the most traditional constituent schools of the 

public schools in São Paulo: The Boards of Class and Serie. Concented to be “rooms 

of collective evaluation” with potencial to provide the construction or reconstruction of 

the Pedagogical Proposal, were reduced, in practice, to mere bureaucratic rituals, 

while many schools disconsider the legal demand that determines the participation of 

students in their instances. The study had as aim identification and analisis of the 

factors that interfere directly and indirectly in the implementation of participation of 

students and their parents in these constituent schools. Of empirical nature, the 

research is supported by the analisis of Maurício Tragtemberg, to whom the school 

works as a center of reproduction of relationship of production, while selects the 

students through what is named “bureaucratic pedagogy”. It was focused on one of 

the schools that included effectively students and their parents in the Boards of Class 

and Serie, confronting, during the process, the conflicts inherent to bureaucratic 

structure of the scholar institution. We have perceived that the practice of the majority 

of the professionals of schools, specially of teachers, keep themselves pierced by 

traditional representations of patrimonialist character, in the sense pointed out by 

Weber, in contrast to the effort of the team of direction in deepening the participation 

of the students and their parents in constituent schools. The traditional 

representations cohabit and integrate to bureaucratic structure of public school, 

consisting in one of the principal obstacles to effective participation. We have decided 

for participant observation, in virtue of our double insertion in this process: as through 

lecture in public school of the state net as of the drill of a post of specialist in Board of 

Directors of Education – methodological procedure which has allowed us a range of 

data from various schools, permitting the establishment of some relevant 

comparisons to the proposed study.  

 

Uniterms: Participation, The Boards of Class and Serie, bureaucracy, traditional 

patrimonialist conceptions, contradictions 
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INTRODUÇÃO 

 
 
                              
 

“A Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade. É 
coerente com o seu discurso formador, libertador. É toda 
escola que, brigando para ser ela mesma, luta para que os 
educandos-educadores também sejam eles mesmos. E como 
ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma escola de 
comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção 
comum do saber e da liberdade.É uma escola que vive a 
experiência tensa da democracia.” (Freire, 1979) 

 
 

        Muito se fala em gestão democrática nas escolas, nas Diretorias de Ensino e na 

própria Secretaria da Educação, no estado de São Paulo. A preocupação 

institucional com gestão democrática é visível na grande quantidade de documentos 

disponibilizados à rede estadual em São Paulo, tanto através da CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas), quanto de outros órgãos 

ligados à Secretaria de Educação.  

        O termo gestão democrática está diretamente relacionado com autonomia 

escolar, antiga reivindicação de gestores, docentes e especialistas de educação. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394/96)  assegura aos 

estabelecimentos de ensino (escolas) a gestão democrática como direito e a 

autonomia como princípio.   

        A discussão sobre democratização das escolas tem sido também matéria 

freqüente em muitos escritos, artigos, livros etc. Tais escritos são unânimes em 

afirmar que o princípio da autonomia escolar deve estar associado à progressiva 

democratização da sociedade e da escola, que reflete e reproduz os conflitos e 

consensos sociais.  Observa-se, entretanto, muitas queixas feitas por membros das 

equipes de direção e coordenação sobre as dificuldades de dirigir ou administrar as 

escolas públicas estaduais em seus múltiplos aspectos. Desde a falta de recursos 

financeiros e a falta de funcionários, até problemas com alunos, professores que 

faltam muito, violência... Muitos profissionais acabam por desistir da busca pelo 

maior envolvimento dos alunos e dos pais com a escola e se acomodam ao 

cotidiano perverso que a realidade impõe. 
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        Mas apesar da dura realidade, há também exemplos de compromisso. Muitos 

continuam buscando mecanismos que possibilitem intervir nessa realidade de 

maneira a transformá-la.  

        Os que desistem, em geral, utilizam como estratégia para sobrevivência 

profissional a acomodação às  práticas tradicionais e aos rituais burocráticos, 

acrescidos de queixas superficiais utilizadas como desculpas ao imobilismo. Para 

estes, qualquer tentativa de democratização  da gestão soa como ameaça a sua 

situação de acomodação. Conquistar maior participação da comunidade através do 

Conselho de Escola não está entre suas prioridades, nem tampouco experimentar 

novas formas de relacionamento com alunos e pais. Mas existem também os que 

não se acomodaram. Para esses, a democratização da gestão escolar significa uma 

chance real de concretizar seus Planos Pedagógicos. Esses, comprometidos com 

seu trabalho e com a construção da sociedade democrática, acabam por assumir 

inúmeras tarefas que não deveriam ser apenas suas, pois embora comprometidos 

ao extremo, ainda não aprenderam a delegar tarefas, a compartilhar decisões. Em 

ambos os casos  pode-se perceber a falta de confiança que existe nos mecanismos 

que possibilitam uma gestão democrática real dentro das escolas. Afinal, a geração 

que hoje está na direção das escolas, em sua maioria, deu seus primeiros passos 

escolares ainda durante a vigência da Ditadura Militar.  

        A sociedade, a despeito dos avanços democráticos recentes, mantém práticas 

e teses autoritárias, na maioria das vezes camufladas – resultado de uma longa 

história marcada pela escravidão, patriarcalismo, ditaduras e pelo patrimonialismo. 

As conquistas democráticas foram sendo arrancadas com lutas, num processo 

contínuo que está longe de terminar. A escola reflete, portanto, todos os conflitos e 

anseios sociais. Nela convivem interesses diversos: alunos, pais, professores etc. 

com expectativas e objetivos distintos em relação à formação e à própria vida. 

        A construção da democracia possível nas escolas passa, necessariamente, 

pela existência de  mecanismos que possibilitem a real e efetiva participação da 

comunidade na qual elas estão implantadas. Tais mecanismos existem na forma da 

lei: são constituídos por órgãos colegiados paritários, de natureza consultiva e 

deliberativa – os Conselhos de Escola. Além destes, há ainda os Conselhos de 

Classe e Série – pouco explorados pela maioria das escolas. Há também 

organismos representativos dos alunos – Grêmios Livres – que podem alavancar 
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projetos importantes no interior da escola e contribuir para a elevação do grau de 

participação dos jovens dentro e fora das escolas. 

 

Os Conselhos de Classe e Série: colegiados sub-utilizados 

 

        Um dos organismos colegiados que tem sido pouco ou nada compreendido e 

explorado pelas escolas é o Conselho de Classe e Série. Exigência legal, 

regulamentado no âmbito da escola pelo Regimento Escolar, tornou-se mais um 

“ritual burocrático” do que propriamente um “espaço de avaliação coletiva”  com 

potencial para propiciar a construção ou re-construção da Proposta Pedagógica.  

        Em várias escolas observa-se uma verdadeira inversão do papel do Conselho 

de Classe e Série: ao invés de procurar identificar as causas dos problemas de 

rendimento escolar dos alunos, das dificuldades de implementar a Proposta 

Pedagógica e avaliar o desempenho da equipe escolar, esses Conselhos são 

utilizados para proferir sentenças de retenção ou até mesmo a exclusão 

(transferência compulsória) dos alunos considerados “problemas”. É comum 

encontrarmos, ainda hoje, alunos que afirmam temer o Conselho de Classe e Série 

por considerá-lo  um momento de vingança dos professores. Tal temor não deveria 

fazer sentido, se considerarmos que a participação dos alunos  neste colegiado é 

exigência legal desde 1998, quando entrou em vigor o Parecer nº 67/98 – Normas 

Regimentais Básicas para Escolas Estaduais.  

        Como professora da rede estadual de ensino há mais de dezoito anos,  

costumávamos  nos  decepcionar  a cada participação numa reunião de Conselho 

de Classe e Série. Em geral, tais reuniões eram feitas de forma totalmente 

burocrática e não havia a participação dos alunos (muitas escolas desconsideravam 

a exigência legal). Mesmo quando a escola contava com um projeto pedagógico tido 

como eficiente, o Conselho de Classe era um espaço utilizado apenas para legitimar 

a exclusão e proclamar sentenças de retenção dos alunos que não haviam obtido  

um rendimento considerado satisfatório pelo grupo de professores da classe.  

        Nos chamados Conselhos de Classe “tradicionais”, as discussões sobre cada 

aluno eram muito rápidas – verdadeiros rituais burocráticos.  Em geral, após a 

identificação nominal do aluno, suas notas eram enumeradas pelo coordenador ou 
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diretor, que presidia o Conselho  e perguntava-se aos professores responsáveis pela 

disciplina na qual o aluno estava com nota  vermelha, quais eram as causas de tal 

nota. Os professores tinham a sua disposição uma espécie de código numérico, 

através do qual identificavam as causas do rendimento insatisfatório. Esse código 

numérico baseava-se nos itens propostos pela Deliberação 111, que sintetizavam as   

dificuldades dos alunos: “falta de estudo”, “falta de participação”, “dificuldades de 

aprendizagem”, “falta de interesse”, “problemas com assiduidade”, “indisciplina”, 

“falta de atenção” etc. Quando convocados a explicitar as causas da  nota vermelha, 

o professor dizia o número que correspondia ao “problema” e o coordenador anotava 

na ficha do aluno. Os professores eram orientados a preencher uma ficha na qual 

deveriam detalhar um pouco mais as principais dificuldades dos alunos. O curioso é 

que, em geral, esse preenchimento era feito após o Conselho, e não havia 

discussão deles durante o Conselho. Tais fichas raramente eram utilizadas durante o 

ano pelos professores ou pela direção da escola para analisar a real situação de 

aprendizagem dos alunos. Mas eram utilizadas nos casos em que os alunos 

recorressem da decisão final do Conselho sobre eventual retenção.  

        Ao assumir um cargo de Supervisor de Ensino, fomos, muitas vezes, 

questionada sobre o papel deste profissional como membro de uma equipe que tem 

como uma de suas funções garantir que as escolas públicas cumpram a legislação 

em vigor. E a legislação, ainda que apresente falhas, contempla mecanismos para 

gestão participativa. Aliás, o princípio de democracia permeia e orienta a própria Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional2.  

        Se, por um lado, muitas escolas não cumprem a lei de fato, utilizando artifícios 

que lhes permitam driblar as cobranças dos órgãos centrais, por outro lado, 

observam-se experiências bem sucedidas no sentido de promover efetivamente a 

participação em algumas escolas: a implantação de Conselhos de Classe e Série 

com a participação de todos os alunos da classe é um dos exemplos. Nas escolas 

que adotaram tal colegiado, há uma ampla maioria de defensores da participação 

dos alunos, bem como de seus pais.  O principal ganho, segundo eles, é o aumento 

do grau de comprometimento do educando com seu próprio aprendizado. Além 

desse, há também um maior comprometimento dos professores e da direção, pois 

                                                 
1 Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 11/96 – São Paulo. 
2 Lei Federal nº 9394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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nessas reuniões a avaliação de todos está sempre implícita, permeando as 

discussões e desafiando os atores do processo.  

 

A educação brasileira no mundo globalizado e as exigências das políticas  

neoliberais 

 

        Por sua própria natureza histórica, uma democracia burguesa é sempre repleta 

de contradições. A burguesia necessita manter sua hegemonia no plano político 

para assegurar a acumulação de capital, mas ao mesmo tempo deve manter o 

compromisso com o ideário liberal, tanto quanto possível. O Estado capitalista só 

pode manter um regime tipicamente democrático-burguês quando os representantes 

dessa burguesia no parlamento e no governo são capazes de assegurar as 

condições necessárias para acumulação do capital. Para essa tarefa, a burguesia 

conta com um arsenal ideológico diversificado e eficiente, além de outros meios mais 

diretos, advindos do controle que possui sobre os meios de produção.  

        Nosso país, ao reconquistar a democracia formal através de um processo de 

lutas que acabaram sendo controladas e contidas pela parcela da burguesia mais 

submissa aos interesses do capital estrangeiro, inseriu-se rapidamente no processo 

de globalização, sofrendo as conseqüências nefastas da crise que esse processo 

provocou e adotando o ideário neoliberal proposto (ou imposto!)  pelo Banco Mundial 

e pelos paises desenvolvidos, agora denominados “países centrais”, de acordo com 

a teoria da globalização.   

        Após duas décadas de políticas neoliberais, os efeitos do “estado mínimo” 

manifestam-se com força total na educação, bem como nas demais políticas sociais. 

Em relação à Educação, encontramos, no discurso oficial,  o compromisso com a 

modernização, entendido como necessário ao mundo globalizado. Na década de 

1990  aparecem formalmente a escola universal, os ciclos3, a progressão 

                                                 
3 É necessário que se faça a distinção entre a proposta de organização dos tempos escolares em 
Ciclos e a  Progressão Continuada implementada pelo governo de São Paulo.  A primeira propõe 
alterar tempos e espaços da escola de forma a que se tenha uma visão crítica de suas  finalidades 
educacionais. Pressupõe a concepção de conhecimento como processo de construção e 
reconstrução, valorização das experiências dos sujeitos-educandos, bem como de seus saberes 
sócio culturais, interdisciplinaridade, gestão efetivamente democrática, avaliação emancipatória e 
planejamento participativo. A Progressão Continuada adotada em São Paulo desconsiderou a maioria 
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continuada, a LDB mais democrática, a maior flexibilidade e mais autonomia para as 

escolas. Nos indicadores quantitativos estão os dados de inclusão, da diminuição 

dos índices de evasão, de retenção...  

        No cotidiano da maioria das escolas públicas, a realidade é outra: crianças que 

aprendem pouco; “promoção automática” em lugar da progressão continuada; falta 

de vagas, salas superlotadas, professores mal pagos e com precária formação 

acadêmica. Constatam-se ainda as questões relacionadas às  políticas salariais que 

“concedem” bônus, gratificações e até prêmios de produtividade em lugar de 

aumentos reais de salários; escolas sem autonomia administrativa e pedagógica 

verdadeiras, autoritarismo, imposições dos órgãos de controle (Secretarias de 

Educação e Diretorias de Ensino), camufladas pelos discursos de “gestão 

democrática” e por “consultas” às escolas, sem que haja tempo para decidir de fato 

com os profissionais e com a comunidade. Contradições encontradas como não 

poderiam deixar de ocorrer, em um país tão submisso ao capital. Afinal, o 

neoliberalismo não conseguiu revitalizar o capitalismo no plano econômico, mas sim 

agravar a crise social que já havia.  Em contrapartida, no plano ideológico conseguiu 

impor sua hegemonia, fazendo com que as pessoas acreditem que o “Estado 

Mínimo” é um mal necessário, que não há possibilidades de manutenção e 

ampliação das conquistas sociais, pois a globalização é um fenômeno irreversível. 

Dessa forma, os defensores do neoliberalismo tentam impor a ideologia do 

pensamento único, segundo o qual os únicos critérios que permitem a sobrevivência 

de uma sociedade no mundo atual são os critérios do mercado.4 

        As reformas educacionais introduzidas por conta das pressões da globalização 

trouxeram novas concepções sobre o significado da escola e sobre os métodos que 

ela utiliza para transmitir/produzir o conhecimento.  Parte dessas novas concepções 

atribui à Educação a maior responsabilidade para com o “desenvolvimento” de um 

país.  Porém, os resultados dessas novas maneiras de conceber a educação escolar 

não conseguiram produzir maior qualidade dos serviços oferecidos à população.  

                                                                                                                                                         

desses itens, a começar pela forma como foi imposta à rede – sem a participação dos profissionais 
das escolas na fase de elaboração. Além desse fato, a ênfase dessa política manteve-se nos 
aspectos relacionados à correção de fluxo idade-série, retirando da escola o poder de reprovação nos  
ciclos de 1ª a 4ª e  de 5ª a 8ª série (só pode haver reprovação nas séries finais desses ciclos – 4ª e 8ª 
séries), mas mantendo, na prática, a seriação. Sobre o assunto, consulte-se o artigo de Luis Carlos 
Freitas, produzido para o GT 13 Educação Fundamental. 27ª. Reunião Anual da ANPEd, Caxambu 
(MG) de 21 a 24 de novembro de 2004. 
4 Sobre esse tema, consulte-se Palma Filho, 2005, capítulo I do livro “Política Educacional Brasileira”. 
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        Se, por um lado, o acesso à escola pública e a permanência nela são garantias 

legais, por outro, as políticas públicas não garantem que as leis se cumpram 

efetivamente. Muito menos podemos dizer que aqueles que freqüentam a escola 

pública sejam de fato escolarizados. Basta analisarmos os resultados das avaliações 

institucionalizadas, como o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica, 

ANRESC – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ou o SARESP – Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo, por exemplo. Afinal, como afirma 

João Palma Filho em interessante nota de rodapé do livro Política Educacional 

Brasileira, “... é muito fácil para as burocracias que dirigem os sistemas educacionais 

torná-los (os dispositivos legais) letra morta”. (2005, p.135) 

        Embora a educação veiculada pela escola pública seja responsabilizada pela 

formação básica da mão-de-obra para o mercado de trabalho, e as demandas atuais 

do mundo globalizado exerçam pressão por maior qualidade na preparação dessa 

força de trabalho em virtude de uma maior sofisticação tecnológica, as reformas 

promovidas pelos sistemas estaduais, municipais e mesmo pelo governo federal não 

lograram o êxito esperado, mesmo que algumas destas reformas tenham se apoiado 

na Constituição de 1988, que contemplava parte das reivindicações de setores 

comprometidos com uma educação voltada para a formação de cidadãos.  

        Assim sendo, os olhos da sociedade se voltam para a “crise da educação”, que 

acaba sendo vista como a culpada, em grande parte, pela crise econômica da 

modernidade. Tornaram-se comuns, nos últimos anos, reportagens e matérias na 

mídia, que evidenciam a “baixa qualidade” da educação pública brasileira, ao mesmo 

tempo em que nos discursos oficiais apareciam e continuam aparecendo expressões 

como “escolas de excelência”, eficiência, competitividade, produtividade etc.  

        Na década de 1990, com o aprofundamento da crise econômica e a proposta 

de ajuste fiscal imposta pelo FMI aos países devedores, começa a ficar claro que  

 

“o Estado passava a se preocupar mais com sua função 
garantidora da acumulação capitalista do que com sua função de 
legitimação e, conseqüentemente, também ficava evidente, ao 
menos para aqueles que vêm a política de uma perspectiva de 
classe, que o Estado surgido das relações de reprodução não 
expressa o bem comum, ao contrário, constitui-se na expressão 
política dos interesses da classe social dominante”, (Palma Filho, 
2005, p. 30)  
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        A esta classe dominante, logicamente, não interessa uma escola pública 

formadora de cidadãos, na real acepção da palavra cidadania.  Na verdade, 

interessa ao Estado capitalista neoliberal atribuir o ônus da crise econômica à 

educação, já que, dessa forma, pode-se justificar reformas educacionais que 

possibilitem os cortes nos investimentos para o setor, necessário que são às 

políticas globalizantes. 

        O discurso neoliberal tenta convencer a sociedade que o fracasso individual, 

especialmente o desemprego é decorrência da desqualificação e do despreparo das 

pessoas para enfrentar o mercado competitivo, em virtude da formação escolar 

deficitária. O próprio Banco Mundial atribui o “débil desempenho da economia latino-

americana nos últimos 15 anos, como a falta de progresso em matéria de pobreza, 

distribuição de renda e democracia” à “insuficiência na formação de capital humano”, 

conforme afirmação de seu diretor Juan Luís Londroño.5 (Palma Filho, 2005, p. 33) 

        Evidentemente, o Banco Mundial faz o discurso que convém ao grande capital 

de acordo com as necessidades do sistema num determinado momento histórico. 

Convém atribuir à educação grande parte da crise social para camuflar a realidade: a 

miséria latino-americana é o produto histórico de uma gigantesca exploração 

imperialista que se manifesta da forma apropriada aos interesses da burguesia em 

cada fase do desenvolvimento do capitalismo, desde a colonização. Como sabemos, 

a exploração do continente latino-americano foi essencial ao processo de 

acumulação de capital para a burguesia européia. Nos últimos anos, podemos 

destacar como fatores produtores da miséria do continente latino-americano itens 

como a dívida externa, a corrupção das elites, o protecionismo do Primeiro Mundo, a 

fuga de capitais, a desigual distribuição de renda, os gastos militares etc.   Dessa 

forma, utiliza-se o discurso da crise da educação para esconder a realidade: ela é 

um reflexo da crise de acumulação que o sistema capitalista enfrenta desde o início 

dos anos 70. Um dos desdobramentos desse discurso neoliberal foi a ênfase dada à   

educação básica, em detrimento de uma educação pública global (em todos os 

níveis) como fator de desenvolvimento. 

                                                 
5   Citado em “Política Educacional Brasileira”. 
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        De acordo com sindicatos de educadores e com análises de algumas correntes 

partidárias de esquerda, as políticas públicas que enfatizam a educação básica 

desvinculada de uma preocupação global com a educação em todos os níveis, são 

uma preparação gradativa para a privatização da educação superior, como ocorreu 

em países “emergentes” da Ásia.  

        Outro aspecto que decorre dessa política neoliberal, é a instalação da lógica da 

competição dentro do sistema educacional, através do incremento de sistemas de 

avaliação da educação: SAEB, ENEM, SARESP (São Paulo) etc. O “Estado 

avaliador” passa a operar dentro da lógica do mercado: com os indicadores obtidos 

nas avaliações, passa a definir políticas, empreender reformas, controlar despesas e 

modificar, dessa forma, a cultura do setor público, adequando-a as necessidades do 

“Estado mínimo”.  

        As reformas educacionais promovidas nesse contexto pelos governos, levam 

em conta as diretrizes gerais expressas nas leis (LDB, por exemplo), mas também 

as recomendações dos organismos internacionais (UNESCO, Banco Mundial, FMI .. 

etc), fator que contribui para disseminar na sociedade uma cultura “globalizante”, 

que camufla as verdadeiras intenções dos agentes que servem ao grande capital. 

Dessa forma, a construção da subjetividade dos indivíduos, bem como a formação 

do conceito de  cidadania acabam sendo, em parte, determinadas por fatores 

heterônomos à sociedade e à cultura de seu próprio povo, sendo incorporados pelos 

indivíduos em decorrência da ação da mídia, do mercado, dos intercâmbios culturais 

que se estabelecem de forma dinâmica... Ou seja: os determinantes das reformas 

educacionais são dois aspectos da globalização – o econômico e o cultural, que se 

complementam de forma a dar novos significados para um mundo ainda capitalista, 

mas, agora, multipolarizado. E o Estado burguês, nesse novo contexto, continua 

cumprindo seu velho papel: construir o consenso social e estabelecer sua 

hegemonia sobre o conjunto das forças sociais, garantindo, dessa forma, a 

continuidade da acumulação de capital pela burguesia. 

 

Reformas educacionais: das intenções e resultados 

        As reformas educacionais introduzidas na década de 1990 foram facilitadas 

pelas políticas anteriores de expansão quantitativa das redes escolares. De acordo 
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com dados do MEC de 1993,  havia, em 1992, 86% de crianças na escola – média 

nacional na faixa etária de 7 aos 14 anos. Apesar das desigualdades regionais, o 

Brasil começou a ampliar as possibilidades de escolarização, principalmente nas 

regiões mais desenvolvidas do país, ainda na década de 1980.  Evidentemente, o 

quadro social de pobreza e de extrema desigualdade na distribuição de renda é fator 

que pesa e interfere ainda hoje no desempenho escolar das crianças brasileiras, 

dificultando até mesmo o próprio projeto neoliberal, que necessita de mão-de-obra 

mais qualificada.  

        Durante o governo Collor, os projetos anunciados para a educação priorizavam, 

em tese, o ensino fundamental. Havia, por exemplo, o ambicioso projeto de 

construção de cinco mil CIACs (Centro de Atendimento Integral à Criança), 

concebidos para serem escolas de tempo integral. Porém, tal projeto desconsiderava 

as reais necessidades da população brasileira, tanto em seus aspectos quantitativos 

(universalização do acesso à escola), quanto qualitativos (permanência e garantia 

de padrão de qualidade) e acabou se limitando a mais uma experiência pedagógica, 

sendo utilizado demagogicamente para campanhas eleitorais e convertendo-se, com 

o tempo, em “vitrine pedagógica”. Projetos como esse, também no plano dos 

estados (CIEPs – Centro Integrado de Educação Publica, no Rio de Janeiro e  

Escola Padrão em São Paulo) já haviam se demonstrado ineficazes anteriormente, 

pois  além de caros, não contemplavam múltiplos fatores que os inviabilizariam: 

problemas administrativos, formação de professores, desigualdades da demanda, 

infraestrutura, clientelismo político, falta de proposta pedagógica consistente etc). De 

maneira geral, o governo Collor não conseguiu cumprir nada do que prometeu, nem 

contribuiu para qualificar a educação básica como alardeou. 

        Durante o governo Itamar Franco, os discursos de poder continuaram 

priorizando a educação. Falava-se em qualidade, desenvolvimento e valorização da 

capacidade crítica do educando e de suas famílias, em gratuidade do ensino em 

todos os níveis, em valorização dos profissionais da educação... Porém, na prática, o 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), elaborado durante o governo 

de Itamar Franco, não saiu do plano das intenções, e os problemas da educação 

brasileira continuaram os mesmos. 

        Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo (janeiro de 1995), os 

principais problemas levantados pelo MEC em relação à educação básica eram: 
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altas taxas de repetência e evasão, baixa taxa de concluintes, baixo nível de 

aprendizagem, baixa qualificação e remuneração deficiente de professores. Além 

disso, o problema da universalização do acesso à escola ainda não estava resolvido, 

apesar da sensível ampliação de vagas promovida na década anterior. Portanto, a 

elaboração do Planejamento Estratégico de seu governo priorizou o Ensino 

Fundamental, com políticas que visavam “garantir o acesso, o progresso e a 

permanência dos alunos”.  

        Para implementar uma política educacional condizente com seu Planejamento, 

o governo FHC alterou a Constituição Federal, sancionou a Lei 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases), criou o FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criou o Conselho Nacional de 

Educação e ampliou as funções do MEC. Além disso, criou e institucionalizou 

mecanismos de avaliação periódica da educação superior, como o “provão”. Cabe 

ressaltar que o FUNDEF significou o comprometimento orçamentário para com o 

Ensino Fundamental, coerente com a prioridade do governo para com esse nível da 

educação. A elaboração dos PCNs  (Parâmetros Curriculares Nacionais) também 

merece destaque, pois afirmam os princípios da ética, da autonomia, da 

responsabilidade e da cidadania, ainda que tenham sido criticados quanto aos seus 

desdobramentos relativos à seleção dos conteúdos e à forma pela qual devam ser 

tratados pelas escolas.  

        O discurso oficial da época parece coerente, num primeiro momento, com as 

necessidades do país, em termos de educação. Porém, uma análise mais atenta 

pautada por posicionamento crítico que tenha como referencial as necessidades 

reais do povo brasileiro, irão evidenciar as lacunas, incoerências e contradições da 

legislação elaborada no período, bem como de seus desdobramentos nos dias 

atuais.  

        Embora a LDB apregoe o princípio de gestão democrática, a prática dos 

sistemas de ensino mantém-se ainda centralizadora e autoritária. A implantação de 

reformas recentes, por exemplo, expressam uma concepção incompatível com o 

princípio de democracia. Os profissionais geralmente não são consultados, mas 

apenas informados sobre as mudanças,  como ocorreu por ocasião da implantação 

da “progressão continuada” no estado de São Paulo. Os sistemas não se 

preocupam em promover discussões com a população, nem mesmo com os 
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profissionais que atuam nas escolas. As entidades de classes e sindicatos não são 

convocados ao debate, mas sim tolerados quando se manifestam. Decorre, daí, 

muitas das dificuldades provocadas pela resistência às imposições. Foi assim que a 

progressão continuada tornou-se, na prática, “promoção automática” em São Paulo. 

        Quando a atuação dos órgãos centrais de controle restringe-se a imposições, 

contribuem para reforçar e propagar métodos antidemocráticos nas demais 

instâncias institucionais, chegando até as escolas. Dirigentes de Ensino, 

Supervisores, Diretores das escolas e outros agentes do processo tendem a 

reproduzir os métodos de gestão que conhecem, aos quais também estão 

submetidos. Dessa forma, reforça-se  uma cultura autoritária e centralizadora, 

incompatível com os princípios expressos na legislação.  As práticas autoritárias 

passam a ser aceitas como normais, e quaisquer atuações mais democráticas de 

gestores que por vezes tentam apenas cumprir a lei, são vistas como “experiências” 

que necessitam serem pensadas com cuidado... 

        Um exemplo comum dessa prática centralizadora e autoritária nas escolas é a 

inobservância da legislação quanto aos mecanismos que visam a garantir a 

participação da comunidade em seu projeto político-pedagógico, como os Conselhos 

de Escola. Em geral, tais colegiados são “eleitos” no início do ano sem nenhuma 

discussão ou debate prévio, apenas para o cumprimento de prazos e exigências 

legais. Muitos diretores “escolhem” os professores e pais que irão compor esses 

colegiados, sem divulgar a eleição. Outros são “obrigados” a persuadir alguns pais e 

alunos a participarem, prometendo o mínimo de reuniões durante o ano. Em geral, 

tais Conselhos acabam por reunirem-se apenas duas ou três vezes no ano, ou 

quando há alguma infração grave de disciplina por parte de alunos. Algumas vezes, 

observam-se atitudes que evidenciavam até mesmo desprezo de diretores  por pais 

de alunos que tentavam fazer sugestões sobre melhorias para a escola. 

        Se observarmos a antiga legislação paulista, por exemplo, o artigo 95 da LC 

444/85, o Conselho de Escola deveria ter dentre suas atribuições, as seguintes: 

 

I - Deliberar sobre: 

a. diretrizes e metas da unidade escolar; 

b. solução para os problemas de natureza administrativa e 
pedagógica; 
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c. atendimento psico-pedagógico e material ao aluno; 

d. integração escola-família-comunidade; 

e. criação e regulamentação das instituições auxiliares; 

f. aplicação dos recursos da Escola e das instituições auxiliares; 

g. homologar a indicação do Vice-diretor quando oriundo de 
uma outra unidade escolar;  

h. aplicação das penalidades disciplinares aos alunos; 

i. apreciar relatórios de avaliação de desempenho da Unidade 
Escolar 

 

        Além das atribuições acima, também é competência do Conselho de Escola a 

elaboração do calendário e do regimento escolar dentro dos limites fixados pela 

legislação aplicável à espécie. De acordo com as Normas Regimentais Básicas 

(Parecer 67/98), o Conselho de Escola possui natureza consultiva e deliberativa, 

sendo esta uma das inovações posteriores à LDB de 1996. 

        Tais atribuições, vistas uma a uma, poderiam possibilitar um intenso processo 

de ação-reflexão nas escolas, que contribuiriam para a aquisição de noções de 

cidadania por parte dos participantes, e numa reação em cadeia, da própria 

comunidade. Além disso, com certeza iria contribuir para um re-direcionamento do 

projeto pedagógico da escola caso se verificassem problemas de aproveitamento, de 

indisciplina, de inadequação dos conteúdos curriculares  etc. 

        Tomemos, por exemplo, o item “i” deste rol de atribuições. O que a comunidade 

escolar e local poderia “apreciar” nos relatórios de desempenho da Unidade 

Escolar? Para quê o fariam? Quais seriam as conseqüências de tal “apreciação”? 

        Dentre as inúmeras discussões que tal apreciação propiciaria, poderia estar 

colocada a necessidade de revisão de normas, procedimentos, atitudes, 

metodologias e propostas pedagógicas, no caso de rendimento insatisfatório de 

muitos alunos. Professores e direção teriam que re-pensar suas práticas, re-planejar 

seus projetos... Um debate enriquecedor poderia ser iniciado. Há que se levar em 

conta os objetivos da escola, que só existe em função do aluno. 

        Se, por um lado, o conceito de gestão democrática pressupõe o implemento de 

mecanismos de participação, por outro, a estruturação da escola pública ainda se 

pauta por parâmetros burocráticos de administração, firmemente fincados na 

tradição hierárquica da sociedade capitalista. Os órgãos de controle, como 

intermediários nessa hierarquia, são geralmente consultados e formalmente 
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obedecidos pela base, especialmente pelos diretores de escolas, na 

operacionalização das políticas traçadas pelos que ocupam o topo da hierarquia.  

        As Diretorias de Ensino assumem o papel de controle na cadeia hierárquica, no 

plano regional, orientando e fiscalizando as escolas quanto à operacionalização das 

políticas e o cumprimento da legislação. Cumprem sua função, porém também de 

maneira formal, através da conferência dos documentos, da verificação dos prazos, 

do acompanhamento burocrático, de forma geral.  

        Os diretores, em sua maioria, obedecem prontamente às Diretorias, quando 

muito se queixando das imposições, dos prazos e das incoerências por vezes 

detectadas na cadeia hierárquica.  

        Observamos, ao longo da carreira docente em escolas públicas de São Paulo e 

através do trabalho na Supervisão de Ensino, que os processos participativos 

exigidos pela própria legislação desde 1998 não acontecem de maneira autêntica  

no interior da maioria das escolas, apesar de serem cobrados sistematicamente 

pelos órgãos de controle, através de documentos, atas de eleição de Conselhos de 

Escola, relatórios e assinaturas dos membros em diversos documentos para 

homologação.  Muitos diretores procuram cumprir as exigências legais apenas 

formalmente, mantendo a comunidade fora da escola de fato, não disponibilizando 

aos pais de alunos os espaços e tempos necessários para que estes compreendam 

o contexto das discussões que se travam no interior da escola. Permitem que a 

comunidade se aproxime, mas não a deixam “entrar” realmente.  

        De acordo com Sérgio Luis Avancine (1992), a defesa dos interesses 

coorporativos dos membros da direção das escolas e de alguns professores, aliada 

à falta de confiança na capacidade de compreensão das camadas populares, leva 

ao afastamento das mesmas do ambiente escolar. Diz o pesquisador: 

 

“Nos casos em que a população procura se aproximar do 
estabelecimento de ensino, todavia, a reação normal por parte 
deste tem sido a resistência à entrada naquela que sempre foi 
uma instituição tradicionalmente fechada ao mundo exterior. 
Os professores e, sobretudo, os membros das direções das 
escolas, mesmo que em seus discursos se mostrem abertos 
ao diálogo com a "comunidade", de fato acabam por erguer 
uma grande quantidade de obstáculos à participação - se 
entendida como compreendendo "todas as formas e meios 
pelos quais os membros de uma organização, como 
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indivíduos ou coletividades, podem influenciar os destinos 
dessa organização“ (Mota, 1984). Em verdade, possuem uma 
visão utilitária da participação da população, na forma de mão-
de-obra gratuita ou de massa de manobra para a defesa de 
seus interesses corporativos, o que termina por levar a uma 
presença apenas episódica e acrítica dos usuários da Escola 
em seu interior.”  

 

        Continua sua análise lembrando que: 

 

        “Espaços como os órgãos colegiados da Escola devem, 
portanto, ser entendidos como mecanismos típicos da 
chamada "democracia de base" - que é um conjunto de formas 
de participação indireta articuladas na base do tecido social -, 
a qual, combinada à "democracia representativa clássica" - 
cuja operação se dá pela via de eleições periódicas para o 
preenchimento de funções diretivas localizadas no topo da 
sociedade – e enriquecidas por instrumentos da "democracia 
direta" - fundada em assembléias e consultas de tipo 
referendo - resulta na prática política que eleva à máxima 
potência possível a proposta de efetivo envolvimento e 
participação das populações, a dita "democracia de massas. 
(Avancini, 1992).” 

 

        Mas, para que fosse possível tal processo, a gestão democrática teria que ser 

de fato estimulada, e autonomia das escolas respeitada pelos órgãos centrais das 

redes de ensino.    

        Em relação à participação de alunos nas instâncias e colegiados escolares,  

observa-se a mesma situação: ainda há professores, diretores e supervisores que 

consideram os grêmios estudantis, por exemplo,  verdadeiros  “estorvos” quando 

estes  tentam atuar promovendo o maior envolvimento dos alunos. Quando os 

alunos reivindicam esse tipo de participação, alguns diretores tratam de dificultar ou 

descaracterizar o processo, procurando formas de exercer um controle equivalente 

àquele que havia nos tempos da Ditadura Militar sobre os “centros cívicos”. Outras 

vezes, procuram cooptar as lideranças estudantis difundindo entre a comunidade 

escolar concepções distorcidas, que atribuem a tais entidades papeis de tarefeiros, 

de auxiliares da administração escolar, evitando a todo custo que o livre debate 

aconteça, que haja politização, que eles participem da elaboração do próprio   

projeto político-pedagógico.  

        De maneira geral, observa-se nas escolas da rede estadual, práticas 

autoritárias que a própria legislação já aboliu. Porém, há também profissionais que já 
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superaram tais práticas, e outros que sempre a negaram e que estão promovendo a 

participação efetiva da comunidade e dos alunos nas regiões em que atuam.  Para 

muitos destes profissionais, o comprometimento com a qualidade da escola pública 

pressupõe processos participativos autênticos, que devem ser estimulados,  

planejados e efetivamente implementados, mesmo que durante o processo surjam 

dificuldades.  

        Os processos participativos que a própria legislação recomenda não são 

passíveis de controle total. Possuem dinâmicas próprias quando desencadeados, 

exigindo de seus participantes compromissos reais, envolvimento, compreensão e 

atuação que por vezes se contrapõe às ordens dos superiores na escala hierárquica. 

O conflito se instala, as contradições aparecem.... 

        Sabemos que a instituição escolar faz parte da sociedade de classes e que por 

sua própria natureza, carrega elementos antagônicos e irreconciliáveis  do sistema 

no qual está imersa. As contradições estão presentes,  provocando os conflitos, que 

acontecem em todos os níveis. Se, por um lado, a escola cumpre a função de 

reproduzir e transmitir a ideologia da classe dominante, na tentativa de perpetuar a 

própria dominação da burguesia, por outro lado,  ela é também um espaço possível 

para uma atuação transgressora, especialmente numa democracia formal como esta 

que existe em nosso país.    Dessa forma, foi com grande expectativa que passamos 

a observar e acompanhar a implementação de um novo tipo de colegiado escolar em 

algumas escolas de São Bernardo do Campo: os Conselhos de Classe e Série 

Participativos. Trata-se, na verdade, de transformar um velho e conhecido colegiado 

escolar em uma  inovadora e potencialmente eficiente ferramenta de participação.  

        Os Conselhos de Classe e Série são regulamentados pelo Parecer CEE 67/98, 

assim como os Conselhos de Escola. Diferem dos antigos Conselhos de Classe por 

exigirem participação de alunos em suas reuniões, dentre outros itens.  De acordo 

com o Parecer 67/98, a responsabilidade básica deste colegiado é promover 

coletivamente o processo de acompanhamento e de avaliação do ensino e da 

aprendizagem.  

        Embora o mencionado Parecer esteja em vigor desde 1998, até o ano de 2004 

a maioria das escolas desconsiderava a exigência legal sobre a participação de 

alunos neste Colegiado. Entretanto, algumas escolas resolveram realizar 

experiências no sentido de promover a participação de todos os alunos,  não apenas 
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de alguns representantes de cada classe como se entendia até então.  

Posteriormente, algumas das escolas mencionadas também estenderam a 

participação no Conselho de Classe e Série aos  pais dos alunos.  

        A princípio, estas experiências, em sua maioria, obtiveram a aprovação de boa 

parte dos diretores e coordenadores, despertando o interesse de outras escolas e de 

alguns supervisores da Diretoria de Ensino da região. Atualmente, os adeptos do 

chamado Conselho Participativo já representam um número considerável de escolas 

em São Bernardo do Campo. Entretanto, observamos que embora muitas destas 

escolas tenham adotado tal colegiado, seus objetivos e encaminhamentos  em 

relação a ele são diferenciados, revelando concepções e práticas também 

diferenciadas.    

        Nossa inserção nesse processo iniciou-se em 2003, quando docente de uma 

das escolas que adotaram esse Conselho Participativo. Posteriormente, 

continuamos acompanhando como supervisora, e decidimos estudá-lo, a fim de 

compreender suas possibilidades e limitações, bem como auxiliar as demais escolas 

a implementá-los.  

        Para o estudo proposto, optamos pela observação participante, em virtude de 

nossa inserção dupla e efetiva no processo: inicialmente como professora de uma 

escola que desenvolvia essa prática e atualmente como supervisora de ensino, 

responsável por algumas escolas que também adotaram o Conselho Participativo.  A 

observação que estamos realizando ocorre prioritariamente em uma escola de São 

Bernardo do Campo, na qual o processo de implantação do mencionado Conselho 

deu-se de maneira diferenciada em relação às demais. Chamaremos esta escola de 

Escola Viva. 

        A Escola Viva, diferentemente da maioria, demorou cerca de um ano discutindo 

e preparando a inovação, visitou outras escolas que já a haviam iniciado, discutiu 

amplamente com os professores e com o Conselho de Escola.  A efetiva 

implantação do Conselho Participativo deu-se após um aprofundado e amplo 

processo de preparação coletiva e as diferenças com as demais não se limitaram ao 

processo de implantação, mas foram observadas durante todo o tempo do estudo. 

        Embora tenhamos concentrado nossa observação na Escola Viva, durante o 

ano de 2006, várias outras escolas na região deram início a  essa experiência, pois 
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foram estimuladas, em parte,  pela Diretoria de Ensino local e por profissionais que 

tiveram experiências desse tipo em outras escolas.  Dessa forma, podemos dispor 

de relatos e dados de tais escolas, já que acompanhamos tais experiências, 

orientando e disponibilizando informações que puderam auxiliá-las durante o 

processo.  

        Como muitos profissionais e pesquisadores, acreditamos que a qualidade 

necessária à escola pública somente poderá ser conquistada através do 

comprometimento de seus profissionais e usuários, somando-se a isso o incremento 

de métodos e práticas que possibilitem a efetiva participação da comunidade e a 

gestão verdadeiramente democrática. Educação de qualidade se conquista com 

qualidade na participação. De acordo com Juan Diaz Bordenave6 (1994, p 21), 

processos participativos podem ter um caráter meramente “integrador” ou podem 

assumir um caráter conscientizador e libertador. “A prova de fogo da participação 

não é o quanto se toma parte, mas como se toma parte”, afirma.  

        Da mesma forma que Bordenave, acreditamos que a participação dos alunos e 

seus pais, professores, funcionários e equipe de direção nos processos decisórios 

das escolas possa significar um importante aprendizado no caminho para  a 

participação em nível macrossocial. “Aos sistemas educativos, formais e não 

formais, caberia desenvolver mentalidades participativas pela prática constante e 

refletida da participação” (1994, p. 25), afirma o autor.  

        Portanto, falar em qualidade da escola, do ensino ou da educação implica 

necessariamente a explicitação dos objetivos educacionais, tanto aqueles que são 

declarados, como os que se mantém ocultos através dos discursos ideológicos 

veiculados pelos sistemas de ensino.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  “O que é participação”. 
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CAPÍTULO I 

O CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE PARTICIPATIVO: SUAS CONTRIBUIÇÕES  

PARA A DEMOCRACIA ESCOLAR 

 

 

 

1.1 Os Conselhos de Classe e Série nas Escolas Públicas Estaduais de São Paulo 

de sua natureza e funções 

         

        Condizente com os princípios expressos na Constituição Federal e na LDB,  a 

legislação paulista contempla mecanismos de participação democrática, prevendo 

tanto a participação de alunos quanto de seus familiares nas decisões escolares.  O 

parecer do Conselho Estadual de Educação que regulamenta o funcionamento das 

Escolas Estaduais – Parecer nº 67, de 1998, em seu Título II, Capítulo I, assegura a 

gestão democrática, cuja finalidade é possibilitar maior grau de autonomia às 

escolas. Dentre esses mecanismos, pode-se destacar as Instituições Escolares - 

Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil, e os Colegiados – Conselhos de 

Classe e Série e Conselhos de Escola.  

        Essas instituições e colegiados escolares são conhecidos pelos profissionais da 

educação há muito tempo. Existem formalmente regulamentadas pelo “Regimento 

Comum das Escolas Estaduais de 2º Grau” (Parecer CEE nº 1.136/77), aprovado 

pelo Decreto nº 11.625/78 nos termos da Lei Federal nº 5.692/71 (antiga LDB), à 

exceção do Grêmio Estudantil – transformado em Centro Cívico após o golpe militar 

de 1964. Porém, sob a vigência da Ditadura Militar, tais instituições e colegiados não 

tinham por objetivo fomentar a participação democrática, muito menos visavam a 

conduzir as escolas à crescente autonomia.  

        O Conselho de Escola tinha natureza apenas consultiva, sendo que suas 

atribuições restringiam-se às funções de assessoramento da direção.   A  APM tinha 

a finalidade de  “colaborar no processo educacional, na assistência escolar e na 

integração familia-escola-comunidade”. Na verdade, a grande “tarefa” da  APM era a 

cooperação com a direção da escola nas atividades que se destinavam à obtenção 
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de  recursos financeiros da comunidade. Isso incluía a organização de festas, 

comemorações cívicas e campanhas para a cobrança de taxas e contribuições de 

alunos e de suas famílias.  

        Dentre os colegiados mencionados no antigo Regimento, os Conselhos de 

Classe eram os únicos cujas atribuições incluíam verdadeiramente processos 

decisórios, ainda que tais decisões ficassem restritas aos processos de avaliação e 

à análise do rendimento/aproveitamento dos alunos. De acordo com o Artigo 27 da 

Subseção V, as atribuições de Conselho de Classe estavam assim determinadas:   

 

I – avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de 
aprendizagem relativos aos diferentes componentes 
curriculares: 

a) analisando os padrões de avaliação utilizados; 

b) identificando os alunos de aproveitamento insuficiente; 

c) identificando as causas do aproveitamento insuficiente; 
coletando e utilizando informações sobre as necessidades, 
interesses e aptidões dos alunos;  

d) elaborando a programação de atividades de recuperação, de 
aproveitamento e de compensação de ausências; 

II -  avaliar o comportamento da classe: 

a) confrontando o relacionamento da classe com os diferentes 
professores;  

b) identificando os alunos de ajustamento insatisfatório em 
situação de classe e na escola; 

c) propondo medidas que visem ao melhor ajustamento do aluno; 

III -   decidir sobre a promoção do aluno: 

  a)   determinando o conceito final nos casos de discrepância entre 
as menções finais e bimestrais emitidas pelo professor;  

b) determinando a retenção ou acesso a estudos de recuperação, 
ao final do ano letivo, dos alunos cujas menções indiquem 
aproveitamento inferior ao mínimo exigido; 

c) julgando da oportunidade e conveniência de proporcionar ao 
aluno, no decorrer do ano letivo, atividades destinadas à 
compensação de ausências; 

d) homologando o conceito definitivo dos alunos submetidos a 
estudos de recuperação final; 

e) opinando sobre recursos relativos à verificação do rendimento 
escolar interpostos por alunos ou seus responsáveis.  

 

        Quanto à  composição do colegiado, o artigo 26 da mencionada lei  

determinava que os Conselhos de Classe fossem “presididos pelo Diretor, 
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integrados pelo Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e pelos 

professores da mesma classe”. Como se vê, não estava prevista a participação de 

alunos.  

        Pode-se observar, neste rol de atribuições, que o antigo Conselho de Classe 

tinha suas funções restritas ao processo de  avaliação dos alunos de determinada 

classe, tanto enquanto turma, como individualmente.  Tal processo de avaliação era 

pautado por critérios de classificação e seleção, além de ser efetivado de maneira 

autoritária, sem que se considerasse o rendimento global dos alunos, tão 

recomendado pela atual LDB.  Além disso, é interessante observar que este 

colegiado deveria identificar os alunos de “ajustamento insatisfatório em situação de 

classe e na escola” e propor medidas que visassem  “melhor ajustamento do aluno”. 

Tais expressões demonstram a concepção de Educação que prevalecia na época, 

fincada na visão tradicional de escola e que ainda permeia a prática de muitos 

profissionais das escolas públicas.  

        De acordo com Sousa,  

 

“a avaliação se caracteriza como instrumento de controle e 
adaptação de condutas educacionais e sociais dos alunos. 
Trabalha-se  com  os alunos em direção à adequação e 
submissão a padrões e  expectativas definidos pela escola, 
os quais, no entanto, não levam em conta suas 
características  enquanto grupo social.  O saber  escolar é 
transmitido de forma  desvinculada da  cultura de origem dos 
alunos e a  avaliação visa verificar o domínio desse  saber, 
muitas vezes  distante dos conhecimentos relativos aos 
setores populares da sociedade, convertendo-se 
desigualdades  sociais em  fracasso escolar, sob um 
discurso de que a todos são  dadas iguais  oportunidades 
educacionais, mas  são os alunos  que se  comportam        
de maneira diversa.” (Sousa, 2000, p. 2) 

 
   

        Ainda hoje, muitos profissionais das escolas públicas vêem o Conselho de 

Classe e Série dessa forma, restrito às funções de avaliação e voltam suas 

intervenções neste colegiado à tarefa de selecionar alunos que estejam, segundo os 

professores, em condições de prosseguir seus estudos, relegando àqueles  que não 

conseguiram notas suficientes para promoção  um segundo plano na escala de  

prioridades das atividades escolares, ou condenando-os à retenção mera e simples 

na mesma série, especialmente no Ensino Médio, pois no Ensino Fundamental  há a 
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Progressão Continuada e somente no final do ciclo (na 8ª série) é que eles podem 

ficar retidos.                                                                                                                                     

        Os Conselhos de Classe e Série propostos pela legislação atual são  

regulamentados pelo Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de 1998 - Normas 

Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais. Em seus artigos 20 e 21 estão 

definidas as atribuições e a composição, conforme segue: 

 

                   Artigo 20: Os conselhos de classe e série, enquanto 
colegiados responsáveis pelo  processo coletivo de 
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, 
organizar-se-ão de forma a: 

I. possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos,  
entre  turnos e entre  séries e turmas; 

II. propiciar o debate permanente sobre o processo de 
ensino e de aprendizagem; 

III. favorecer a integração e seqüência dos conteúdos  
curriculares de cada série/classe; 

IV. orientar o processo de gestão do ensino. 

                   Artigo 21: Os conselhos de classe e série serão constituídos 
por todos os professores da mesma classe ou série e 
contarão com a participação de alunos de cada classe, 
independentemente de sua idade.  

 

 

        Como se percebe, a legislação em vigor possui texto mais compatível com uma 

concepção de escola que, em tese, rompe com o tradicionalismo. Tal 

tradicionalismo, em nossa abordagem, consiste nas concepções de escola e 

educação que consideram o aluno como um sujeito passivo, domesticado, no qual a 

escola deve depositar o conhecimento, o saber pronto, inquestionável. Nessa visão 

de escola, o professor deve transmitir o conhecimento; é ele que pensa, que tem a 

palavra, que programa, que planeja a ação educativa.  O educando é o objeto do 

processo educativo, aquele a quem se destina o conhecimento que o professor 

detém. De acordo com tal concepção, não haveria sentido algum a promoção pela 

escola de processos participativos, tanto a participação da comunidade, quanto a 

participação dos alunos seriam desnecessárias, já que os alunos é que devem 

aprender... Os professores e a equipe de gestão já sabem o que necessitam saber 

para educar!  
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        A função declarada do Conselho de Classe e Série  na legislação é o 

acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Diferentemente dos 

antigos Conselhos de Classe, os atuais deveriam ter duas funções: acompanhar o 

ensino e a aprendizagem e avaliar o ensino e a aprendizagem. Cada uma dessas 

funções desempenha, ou deveria desempenhar, um papel de grande importância no 

processo de ensino e aprendizagem. Não se trata de manter a prática anterior, mas 

de colocar em discussão todo o projeto político-pedagógico da escola.  

        Um processo de acompanhamento implica o envolvimento daquele que 

acompanha com os que são acompanhados. Acompanhar é estar junto durante o 

trajeto, partilhando dos mesmos sentimentos, percebendo as dificuldades e 

orientando o acompanhado durante o processo. Esse acompanhamento possibilita 

conhecer os alunos em suas reais necessidades e orientar as ações da escola para 

estas necessidades.  

        A função de avaliar o ensino e a aprendizagem está intimamente relacionada 

com o acompanhamento. Não há possibilidade de avaliar sem acompanhar e sem 

conhecer os alunos. É uma função mais complexa, pois significa “determinar a valia, 

o valor de; apreciar, estimar o merecimento de”, de acordo com o “Novo Dicionário 

Aurélio”. Como a escola pode estimar o merecimento de cada aluno? Em relação a 

quê? Como poderia  determinar a valia do que foi ensinado? Certamente, a 

avaliação é mais do que um mero procedimento de mensuração que possa ser 

traduzido em notas ou conceitos.  

        De acordo com Souza, 

“Re-siginificar o processo avaliativo impõe novas respostas ao 
"para quê" e  "por quem"  as informações serão produzidas e 
utilizadas (...)  O desafio é buscar a superação  de  uma  
concepção de  avaliação  que  se traduz  na   classificação dos 
alunos e  no controle de seus    comportamentos, por meio de 
relações  predominantemente   punitivas, que se confunde com 
"provas" e  atribuição de notas ou   conceitos pelo professor, em 
direção a uma avaliação que tem   como   finalidade  contribuir 
para o processo de apropriação e construção de conhecimento  
pelo aluno,  em  que se reconhecem,  como sujeitos,  todos os 
integrantes da  organização  escolar, constituindo-se em um 
processo abrangente e contínuo, que integra  o planejamento 
escolar em uma dimensão educativa.” (Sousa, 2000, p. 6). 
 

         As funções de acompanhamento e avaliação do ensino oferecido pela escola 

são de natureza profundamente pedagógica, possibilitada pelo trabalho coletivo 
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articulado, reflexivo, comprometido com o aluno real da escola. Nesse sentido, 

acreditamos que a racionalização burocrática, na qual se sustenta a administração 

dos sistemas educacionais e das escolas, não poderia propiciar o cumprimento das 

funções de um Conselho de Classe e Série.  Temos então mais uma contradição 

entre o que a legislação apregoa e a forma como o sistema se organiza para garantir 

o cumprimento da lei.  

 

1.2 As contradições entre o apregoado pela legislação e o praticado nas       

escolas 

 

        Observa-se que, embora a legislação em vigor atribua ao Conselho de Classe e 

Série as funções mencionadas acima, muitos profissionais (diretores e professores) 

continuam considerando-os meras formalidades, não conseguindo  enxergá-los 

como instrumentos privilegiados de avaliação e re-significação do processo 

pedagógico que ocorre na escola.  Estão enraizados e sacramentados no sistema 

escolar de tal maneira que não se pensa em modificá-los profundamente, 

transformando-os em instâncias capazes de promover, gradativamente, 

modificações significativas nas práticas de professores, de diretores, de alunos e 

seus pais, e até de funcionários das escolas.   

        Ainda de acordo com Sousa (2000, p. 2), os Conselhos “direcionados para 

seleção dos alunos com condições de prosseguir os estudos, onde aqueles que 

apresentam condutas” mais ajustadas às exigências da Escola têm maior 

possibilidade de "ganhar os pontos para aprovação", (...) têm-se constituído em 

espaço legitimador da exclusão dos alunos das classes populares da Escola”.  

        A exclusão mencionada pela pesquisadora concretiza-se à medida que a 

escola reafirma a “carência cultural e material” dos alunos oriundos das classes 

populares como o fator ao qual atribuem a maior responsabilidade quando buscam 

as causas do fracasso escolar. Há o reforço da visão do fracasso como decorrência 

da pobreza, da carência cultural – os alunos é que se reprovam. 

        Durante o processo de acompanhamento desses colegiados nas escolas 

pesquisadas, pudemos observar vários aspectos que foram se evidenciando aos 

poucos, tanto nas reuniões dos Conselhos Participativos, quanto nas falas de seus 
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participantes, e também nos momentos de preparação das reuniões e nos balanços 

parciais posteriores. Pudemos perceber que, a despeito da participação de alunos e 

pais, grande parte dos professores mantém essa concepção – vêem a comunidade 

sob a ótica do preconceito e dos estereótipos –- famílias inadequadas, pais 

violentos, alcoólatras, separados, ausentes, cheios de problemas morais e 

psíquicos. Alegam que a família não oferece estrutura nem organização para que as 

crianças possam estudar, que não têm horários nem sequer para as refeições, que 

não têm disciplina etc. Evidentemente, no momento das reuniões com pais e alunos 

há o cuidado com as palavras, no sentido de se evitar que os presentes percebam 

tais concepções. Porém, elas permeiam o conteúdo das explicações que os 

professores oferecem aos pais quando esses fazem perguntas sobre as causas do 

mau desempenho dos filhos, por exemplo, ou quando fazem cobranças aos pais 

relativas ao acompanhamento da vida escolar dos filhos e mais explicitamente, 

quando se reportam aos próprios alunos. 

        São comuns, por parte dos professores, falas dirigidas aos alunos do tipo “é 

preciso estudar mais”, “desenvolver hábitos de estudo”, “reservar mais tempo para o 

estudo”, “conversar menos durante as aulas”, “prestar mais atenção”, sem que 

expliquem aos alunos como estudar, como farão para desenvolver hábitos de estudo 

e quais os tempos e espaços que podem utilizar para esse estudo. Professores 

reivindicam atenção às aulas, mas passam grande parte das mesmas transcrevendo 

textos de livros didáticos no quadro-negro e exigindo que os alunos façam cópias 

dos mesmos. Reclamam que os alunos conversam demais, evidenciando a 

predominância de aulas expositivas orais, respaldadas por textos que os alunos 

devem copiar da lousa, alegando falta de recursos da escola para atuarem de outras 

formas,  raramente utilizando recursos didáticos mais atraentes aos alunos. Os 

alunos é que atrapalham as aulas, pois “produzem barulho”, quando deveriam 

permanecer em silêncio para sorver cada palavra do “mestre”... 

        Segundo alguns diretores, há professores que não têm o hábito de corrigir 

exercícios e mostrar aos alunos onde erraram exatamente, como seria o certo, mas 

cobram dos alunos mais estudo. Porém, essa cobrança parece partir de uma 

situação idealizada, distante da realidade da maioria dos alunos.  Desconsideram o 

esforço das famílias no acompanhamento escolar dos filhos, pois não têm por 

prática orientar de fato os pais quanto às maneiras de realizar esse 
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acompanhamento no cotidiano. Parecem partir do pressuposto de que os pais 

sabem o que fazer para acompanhar a vida escolar dos filhos, verificar seus 

cadernos cotidianamente,  quando, muitas vezes, mal conseguem ler. As cobranças 

aos alunos e aos pais são muitas, mas as orientações efetivas são poucas.  

        Observamos, durante muitas reuniões dos Conselhos Participativos, que 

predomina de forma quase absoluta a visão de que a responsabilidade pelo 

desempenho ruim dos alunos é deles próprios e de suas famílias. Porém, a grande 

maioria dos alunos que não consegue notas adequadas, é aquela cuja conduta 

pessoal  também é considerada  inadequada ao ambiente escolar.   

        Embora não se coloquem contra a participação de alunos de pais nesses 

colegiados, e a estimulem formalmente, professores e diretores, em sua maioria, 

concebem-na como integradora (Bordenave, 1994, p. 19)  à estrutura escolar 

vigente.  Esperam que essa participação seja capaz de domesticar os alunos, 

submetendo-os às regras e normas da instituição burocratizada, na tentativa de 

legitimar sua autoridade de “mestre”.   

        Subjacente ao discurso da maioria dos profissionais observados, encontra-se a 

crença de que os alunos com rendimento escolar insatisfatório e principalmente 

aqueles  que não se comportam “adequadamente”, de maneira geral, são parte de 

um contingente crescente de setores marginalizados da sociedade, que apresentam 

“déficits educativos” evidenciados pelo analfabetismo de suas famílias, “costumes 

primitivos” e “precária instrução básica”. Vêem os alunos que mais necessitam de 

real acompanhamento da escola como parte desse setor marginalizado, atrasado 

em relação a alunos de classes mais favorecidas. Daí decorre a compreensão da 

participação enquanto estratégia educativa que tem por objetivo incorporar tais 

alunos à escola idealizada por eles, na qual os professores possam transmitir 

conteúdos curriculares que sejam  efetivamente assimilados, a hierarquia  

respeitada, a direção sempre obedecida e os conflitos eliminados (ou mantidos 

ocultos).  

        A participação entendida como possibilitadora de integração dos 

marginalizados à sociedade modernizada não tolera os conflitos decorrentes de 

aprofundamentos na participação, pois não pode resolver as contradições que então 

se evidenciam. Para que as contradições sejam contempladas, o caráter da 

participação deve se modificar, transformando-se em libertador e conscientizador. 
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Isso implica na busca pela autonomia crescente, através do aumento do grau de 

consciência política, do reforço de formas de controle sobre a autoridade e do 

fortalecimento do grau de legitimidade dos colegiados que assumem a 

responsabilidade pelas decisões relevantes na escola.  

 

1.3 A busca da qualidade na educação através da participação: as    

contribuições dos Conselhos de Classe e Série Participativos 

 

        Os diretores das escolas que adotaram o Conselho Participativo mencionam de 

forma recorrente que um dos objetivos esperados com esta forma de colegiado é a 

elevação do nível de qualidade das aulas e do próprio ensino ofertado pela escola. 

Esperam modificações de comportamento de alunos,  professores e pais, de forma a 

que os alunos passem a obter melhor aproveitamento no aprendizado, os 

professores modifiquem suas práticas e os pais participem mais da vida escolar dos 

filhos.   

        Num primeiro momento, gostaríamos de traçar algumas considerações sobre a 

questão da qualidade que os profissionais envolvidos nesse processo reivindicam. O 

que seria esta qualidade para os gestores? O que significa para os professores? E 

para os alunos e seus pais? Dito de outra forma, em quê os professores, diretores e 

demais agentes dos processos escolares pensam quando usam o termo qualidade? 

        De acordo com Paro, o descontentamento com a escola pública mencionado 

tanto nos trabalhos acadêmicos quanto nos discursos oficiais e na mídia, não 

definem nem explicitam o que é esta qualidade que a escola deveria apresentar:   

 

“O que essa insatisfação traz implícita é a denúncia da não 
correspondência entre a teoria e a prática, ou entre o que é 
proclamado (ou desejado) e o que de fato se efetiva em 
termos da qualidade do ensino, muito embora nem sempre 
haja coincidência a respeito do conceito de qualidade, 
conceito este que, ademais, raramente aparece explicitado 
de forma rigorosa. Entretanto, quando se atenta para a 
importância social da educação e para os enormes 
contingentes populacionais que as políticas públicas da área 
envolvem, mostra-se altamente preocupante essa ausência 
de um conceito inequívoco de qualidade. Visto que esta 
depende intimamente dos objetivos que se pretende buscar 
com a educação, quando estes não estão suficientemente 
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explicitados e justificados pode acontecer de, em acréscimo 
à não correspondência entre medidas proclamadas e 
resultados obtidos, estar-se empenhando na realização dos 
fins errados ou não inteiramente de acordo com o que se 
pretende.”  (Paro, 2000) 

 

        Para o pesquisador, os objetivos da escola pública devem realizar-se numa 

dupla dimensão: individual e social. A dimensão individual relaciona-se  com a 

aquisição do saber necessário ao indivíduo para o autodesenvolvimento, “dando-lhe 

condições de realizar seu bem estar pessoal e permitindo o usufruto dos bens 

sociais e culturais postos ao alcance dos cidadãos”. Nesta dimensão, a escola 

estaria incumbida de educar para o “viver bem”. A dimensão social da escola 

relaciona-se com a “formação do cidadão tendo em vista sua contribuição para a 

sociedade, de modo que sua atuação concorra para a construção de uma ordem 

social mais adequada à realização do “viver bem” de todos, ou seja, para a 

realização da liberdade enquanto construção social.” (Paro, 2000)  Para o autor, a 

dimensão social dos objetivos da escola se sintetiza na educação para a 

democracia.  

        Segundo Paro, é na dimensão dos objetivos sociais que a escola mais falha, 

justamente quando é mais necessária em decorrência dos graves problemas sociais: 

a escola pública não forma nem educa o cidadão para o exercício de graus 

crescentes de participação. A escola pública não educa para a democracia: 

 

“Prendendo-se a um currículo essencialmente informativo, 
ignora a necessidade de formação ética de seus usuários, 
como se isso fosse atribuição apenas da família, ao mesmo 
tempo em que deixa de levar em conta o marcante 
desenvolvimento da mídia, e a conseqüente concorrência de 
outros mecanismos de informação que passam a 
desenvolver com vantagens funções anteriormente atribuídas 
à escola. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal falha hoje 
da escola com relação a sua dimensão social parece ser sua 
omissão na função de educar para a democracia. Sabendo-
se da gravidade dos problemas e contradições sociais 
presentes na sociedade brasileira — injustiça social, 
violência, criminalidade, corrupção, desemprego, falta de 
consciência ecológica, violação de direitos, deterioração de 
serviços públicos, dilapidação do patrimônio social etc. —, 
que só se fazem agravar com o decorrer do tempo, e 
considerando que uma sociedade democrática só se 
desenvolve e se fortalece politicamente de modo a solucionar 
seus problemas se pode contar com a ação consciente e 
conjunta de seus cidadãos, não deixa de ser paradoxal que a 
escola pública, lugar supostamente privilegiado do diálogo e 
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do desenvolvimento crítico das consciências, ainda resista 
tão fortemente a propiciar, no ensino fundamental, uma 
formação democrática que, ao proporcionar valores e 
conhecimentos, capacite e encoraje seus alunos a 
exercerem ativamente sua cidadania na construção de uma 
sociedade melhor.” (Paro, 2000) 

 

        Assim como Paro, acreditamos que é necessário elucidar os objetivos da 

escola e da educação, antes de discutir a qualidade da escola pública. Tal qualidade 

depende dos objetivos que se quer alcançar com o trabalho escolar.  

        Se a qualidade que os professores e diretores invocam restringe-se apenas ao 

aproveitamento dos conteúdos curriculares e á melhoria da disciplina – que se 

traduz em comportamento passivo, classes silenciosas e atentas ás exposições dos 

mestres, realização das tarefas e exercícios, por exemplo, tal qualidade interessa, 

antes de tudo, à manutenção do sistema hierárquico necessário ao capitalismo. A 

escola estaria então promovendo o condicionamento dos indivíduos ao sistema 

meritocrático, através da inculcação ideológica que visa a reforçar o conformismo e a 

submissão à ordem vigente.  

        Na sociedade capitalista contemporânea, evidentemente há interesses distintos 

e antagônicos em relação à educação pública, cujos usuários são majoritariamente 

oriundos das classes populares.  Conseqüentemente, os objetivos colocados para a 

escola pública serão também distintos, considerando-se os interesses de cada 

classe social.  O discurso acerca da qualidade da escola pública, proclamado pelas 

classes dominantes e seus ideólogos, parte de suas próprias necessidades de 

obtenção de mão-de-obra mais adaptada ao mundo tecnológico em rápida e 

contínua transformação. À escola pública compete a ‘formação’ de trabalhadores 

melhor preparados para responder às exigências das mudanças tecnológicas do 

desenvolvimento do capitalismo.  

        De acordo com Maurício Tragtemberg, a  adaptação dos indivíduos à sociedade 

existente é o principal objetivo da escola:  

 

 “Hoje em dia a preocupação maior da educação consiste em 
formar indivíduos cada vez mais adaptados ao seu local de 
trabalho, porém capacitados a modificar seu comportamento 
em função das mutações sociais. Não interessa, pelo menos 
nos países industrialmente desenvolvidos, operários 
embrutecidos, mas seres conscientes de sua responsabilidade 



 

 

 

30

na empresa e perante a sociedade global. Para tal constitui 
um sistema de ensino que se apresenta com finalidades 
definidas e expressas. (Tragtemberg, 1982 p. 35)”. 

 

        Se, por um lado, as classes favorecidas clamam por eficiência da escola 

pública em função de suas próprias necessidades, por outro lado, as classes 

populares mantêm expectativas de que, de alguma forma, a escolarização lhes 

propicie ascensão social. Porém, não têm clareza acerca de como isso irá 

acontecer. Em geral, suas falas mencionam “melhores chances de conseguir bons 

empregos”, à medida que aumenta o grau de escolaridade.   

        Como afirma Bourdieu7, o espaço da escola é um espaço de representações 

simbólicas de desejo, no qual as classes populares projetam seu desejo por 

mobilidade social. O próprio sistema capitalista sustenta-se na hierarquia das 

classes sociais e suas  instituições tratam se reproduzir essa hierarquia, de forma a 

reforçá-la como legítima no imaginário popular. A escola não foge a essa regra. 

Dessa forma, a necessidade de escolarização máxima possível é consenso também 

para as classes populares. Qualidade da escola pública para seus usuários – os 

trabalhadores e seus filhos – relaciona-se também com a eficácia dessa escola em 

transmitir conteúdos curriculares, passíveis de mensuração através de sistemas de 

provas e exames, pois não conhecem outro tipo de educação que possa fazer 

sentido neste mundo capitalista.  

        No imaginário popular, prevalece a concepção de escola tradicional, com ordem 

e disciplina, respeito rigoroso à hierarquia instituída, passividade diante da 

autoridade daqueles que detém o capital cultural (professores e direção).  O 

conhecimento escolar deve ser adquirido mesmo que “a duras penas” pela classe 

trabalhadora que, em geral, não contesta a organização tradicional da escola, os 

conteúdos veiculados, a hierarquia, os métodos, enfim,  toda a violência simbólica 

que ela reproduz. Os hábitus8 de classe determinam a relação com a escola de 

forma a considerá-la tão mais eficiente quanto mais rigorosa e tradicional ela for. 

Dessa forma, é comum a passividade de alunos e pais diante das práticas 

                                                 
7 Pierre Bourdieu – sociólogo francês que dedicou parte de seus estudos às análises acerca do papel 

da instituição escolar no sistema capitalista. 
  8 Habitus: conceito introduzido por Pierre Bourdieu, que designa “(...) um sistema de disposições 

duráveis e transferíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 
como uma matriz de percepções, apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças á correções incessantes dos resultados”. (Bourdieu, 1982, p. XLI). 
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autoritárias. Rigor é visto como sinônimo de qualidade pelos pais e até mesmo por 

alunos. Quanto mais rigorosa a disciplina imposta pelos professores e diretores, 

maiores seriam as chances de sucesso escolar para seus filhos. Afinal, é esta a 

idéia que os próprios professores tratam de difundir para a comunidade.  

        De acordo com  Maurício Tragtemberg,  

 

“(...) O público gosta da burocracia, quer ver seus filhos 
enquadrados, condicionados, como única condição de atingir 
a fase ‘adulta’. Uma escola fundada na memorização do 
conhecimento, num sistema de exames que mede a eficácia 
da preparação ao mesmo, nada provando quanto à formação 
durável do indivíduo, desenvolve uma pedagogia “paranóica”, 
estranha ao concreto, ao seu fim. Quando falha, interpreta 
este evento como responsabilidade exclusiva do educando”. 
(Tragtemberg, 1982, p. 38) 

  

        Para o autor (1982, p. 39), a escola funciona como centro da reprodução das 

relações de produção, à medida que seleciona os alunos através do que denomina 

de pedagogia burocrática – “um sistema onde os meios se tornam os fins, e os fins 

são esquecidos. Então o Diário de Classe do Professor e o registro de faltas e notas 

é mais importante que o curso ministrado ao aluno”.  Esta Pedagogia Burocrática se 

caracteriza pelos mecanismos de controle exercidos pela escala hierárquica, pelo 

conformismo em relação ao ensino recebido, pela predominância das notas nos 

processos de avaliação, pela lógica da competição e da meritocracia.  Na escola 

burocrática, prevalece o princípio do prêmio e do castigo, pois o sistema escolar 

premia os que não necessitam de reforço  e castiga o pobre e carente de capital 

cultural, através da reprovação ou provocando sua evasão da escola. Tal sistema 

acentua o espírito acrítico do aluno, forma a futura mão-de-obra dócil, os servos do 

capital que irão contribuir para a sua reprodução ampliada, segundo Tragtemberg.  

        A questão da qualidade se torna mais complexa, à medida que essa qualidade 

não pode ser compreendida como sendo passível de mensuração imediata através 

de testes, provas e exames, mas sim em função dos objetivos da escola pública 

para as classes populares que a freqüentam. Quando tais objetivos limitam-se à 

tentativa de adaptar os indivíduos à sociedade existente, promovendo o 

conformismo através da inculcação de conceitos e ideologia que só interessam à 

classe dominante, a escola estará apenas contribuindo para que se reproduzam as 
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relações de dominação e legitimando a divisão existente entre as classes sociais e 

seus interesses.  

        De acordo com as discussões mais recentes realizadas no âmbito da 

Academia, e com resultados de pesquisas promovidas tanto pelos acadêmicos 

quanto por entidades governamentais e não governamentais, a qualidade possível  

da educação neste sistema vincula-se aos processos participativos. À medida que 

se iniciam, tais processos assumem dinâmicas que não podem ser totalmente 

controladas pelos gestores e acabam por se aprofundar, evidenciando mais e mais 

as contradições presentes no sistema, instaurando o conflito, colocando debates que 

possibilitam a superação de dificuldades para as questões mais imediatas e 

promovendo um processo de gradativa tomada de consciência por parte da 

comunidade acerca de seus direitos de cidadania.  Nesse sentido, um colegiado 

escolar como o Conselho de Classe e Série pode tornar-se um aliado tanto de 

alunos, pais e profissionais da educação na construção de uma escola que ofereça 

possibilidades mais concretas de “educar para o viver bem”,  tanto na dimensão 

social quanto individual, como apontado por Paro.   “Vir, o Conselho, a ser um 

espaço de decisão coletiva supõe enfrentar o desafio de construir um novo projeto 

para essa Escola que aí está, por meio de relações compartilhadas” (Souza, 2000, p. 

6). E não há como compartilhar sem democratizar.  

 

1.4     Estrutura burocrática e hierárquica das escolas e dos órgãos centrais e a  

permanência de representações tradicionais: mais contradições 

 

“A escola – e por meio dela a sala de aula – continuaram 
presas a uma concepção predatória da pessoa que é 
mandada. A burocratização criou ardis e abismos 
imprevisíveis e permanecemos com a carência de uma 
filosofia de educação democrática, que floresça de baixo para 
cima (da sala de aula para a escola e desta para a sociedade 
e para as terríveis “autoridades do ensino”), e de dentro para 
fora (da sala de  aula e da escola para a comunidade e para a 
sociedade civil como um todo).” (Florestan Fernandes, 1989, 
p. 22) 

 

        Sabemos que na escola pública atual persistem representações tradicionalistas 

a respeito dos papéis que competem a cada segmento que dela participa. Tanto por 
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parte dos profissionais, quanto da comunidade de pais, essas representações 

convivem e integram-se aos padrões burocráticos vigentes no modelo educacional 

brasileiro.  

        Tais representações manifestam-se tanto nos discursos quanto nas práticas e 

rituais escolares de formas variadas, adaptadas às estruturas típicas da organização 

burocrática de forma a que permaneçam camuflados, pois são incompatíveis com a 

legislação expressa nos regimentos e passíveis de críticas promovidas pela 

racionalidade pedagógica. A permanência dessas representações tradicionais no 

seio da escola  que se pretende racional-burocrática aprofunda as contradições 

inerentes da própria sociedade de classes, contribuindo para que a eficiência da 

instituição não se realize da maneira esperada pelos diversos agentes interessados.  

        Max Weber, teórico que se dedicou ao estudo aprofundado da burocracia, 

afirma que ela se baseia na racionalidade,  na adequação dos meios aos fins. Dessa 

forma, seria possível obter o máximo de eficiência da organização. A burocracia é a 

organização eficiente por excelência e para conseguir essa eficiência, precisa 

detalhar todos os procedimentos, de modo que se evitem falhas ou perda de tempo. 

Para tanto, toda organização burocrática estipula regras, metodologias, normas 

técnicas e competências.  

        A burocracia é dominação e como toda dominação exige legitimidade. Na 

organização escolar, esta legitimidade se define pelo caráter legal das normas e 

regulamentos, necessários ao funcionamento da instituição e orientados pela 

racionalidade técnica. Os planos e conteúdos programáticos devem ser seguidos 

pelos professores, bem como  a hierarquia respeitada por todos, pois o Regimento 

assim determina.  

        Na escala hierárquica, o diretor tem a responsabilidade de garantir o 

funcionamento da escola, exercendo, na prática, a autoridade conquistada pelo 

mérito, aferido por  concurso público9. O rol de atribuições do cargo de diretor de 

escola é grande e variado, contempla desde questões administrativas até as 

pedagógicas por excelência.  

                                                 
9   No estado de São Paulo o acesso ao cargo de diretor de escola dá-se através de concurso público,  

ou, na falta de habilitados para preenchimento de cargo vago, por atribuição pelo Dirigente de 
Ensino. Neste caso, os critérios para atribuição estipulam pontuação decorrente de tempo de 
serviço como docente e como diretor substituto. Para qualquer situação, o candidato deve ser 
habilitado em pedagogia.  
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        De acordo com Tragtemberg  

 

 “o diretor funciona como mediador entre o poder burocrático 
da secretaria e da escola como conjunto; sofre pressão dos 
professores no sentido de alinhar-se com eles, dos alunos 
para satisfazer reclamos racionais ou não, dos pais para 
manter a Escola no nível desejável pela ‘comunidade’. Tem 
que possuir as qualidades de um político, ter algum senso 
administrativo, ser especialista em relações humanas e 
relatórios oficiais”. (1982, p. 39) 

 

        Professores também conquistam seu emprego através de concurso público, via 

de regra. Atualmente, em São Paulo, a maioria dos professores é detentora de cargo 

efetivo, “concursados” – como se diz na rede. Há cerca de trinta por cento de 

professores contratados como Ocupantes de Função-Atividade (OFAs), que 

ingressam na rede através de processo de atribuição de aulas ou classes. Tal 

processo de atribuição utiliza  como critério para seleção uma escala de pontuação 

aferida  através de contagem de tempo de serviço como docente da rede estadual.  

       O superior imediato dos professores é o Diretor de Escola, e, acima dele, o 

Dirigente Regional de Ensino. No âmbito da escola, os professores  esperam 

receber apoio do diretor, seu superior imediato na escala hierárquica.  Consideram-

se grupo,  protegendo-se mutuamente e preservando seu ambiente de trabalho 

corporativo, como afirmou Tragtemberg (1982, p. 38): “funciona o princípio de que 

nenhum professor deva criticar o colega ante a terceiros, especialmente alunos”. 

Embora reconhecendo a escala hierárquica como legítima, os professores mantém 

expectativas patrimonialistas perante o diretor – seu senhor. 

        Os funcionários administrativos, tanto nas secretarias das escolas quanto nos 

serviços de limpeza e inspeção de alunos,  também ingressam através de concurso 

público, embora atualmente observa-se um grande número de funcionários 

contratados pelas APMs, cooperativas e através da “Frente de Trabalho” – Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego – concebido pelo Governo do Estado de São 

Paulo, e efetivado pela Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho.  Através 

desse programa se contratam pessoas em caráter temporário para prestarem 

serviços nas escolas, Diretorias de Ensino e em outras repartições públicas 

estaduais. A contratação desses funcionários ocorre de forma centralizada, com 
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critérios estabelecidos pelo governo, segundo normas estipuladas por ele. As 

pessoas contratadas não obtém qualquer vínculo empregatício e recebem cerca de 

um salário mínimo.  A existência desse programa é denunciada por muitos 

profissionais como sendo medida paliativa para a falta de funcionários contratados 

através de concurso, pois é indício de possível terceirização, já que há muito tempo 

não há concursos para estas funções.   

        Todos os integrantes da organização escolar devem obedecer ao conjunto de 

normas legais determinadas no Regimento, no plano da escola e na legislação que 

regulamenta o funcionalismo público. Tal legislação tem sua matriz na Lei Estadual 

10.261/68 e é complementada por várias outras, de forma a que os órgãos de 

controle possam utiliza-lás sempre que necessário para impor a autoridade 

hierárquica e obter a obediência. O funcionário público jamais pode alegar 

desconhecimento da lei, pois se supõe que conhecê-la é uma de suas atribuições.  

        “O grau de qualificação profissional cresce continuamente na burocracia”, de 

acordo com Weber (1991, p. 145). Reconhecendo tal “necessidade’ de qualificação 

crescente, a SEE preocupa-se em promover capacitação técnica nos vários níveis 

para seus funcionários, de forma a aumentar a eficiência.  As capacitações 

efetivadas pelas Oficinas Pedagógicas nas Diretorias de Ensino, bem com projetos 

como a “Teia do Saber”, “Bolsa Mestrado”, “Ensino Médio em Rede”, “Pró-Gestão” e 

outros programas de capacitação são alguns dos exemplos que demonstram a 

preocupação com este item.  

        Na escola burocratizada, a autonomia é uma reivindicação que se contrapõe às 

rotinas do cotidiano, às ordens superiores, à organização dos tempos e espaços 

escolares e às carências infraestruturais. Embora desejável no plano dos discursos 

oficiais, a autonomia pressupõe uma série de condições incompatíveis com a 

estrutura burocrática da escola, como por exemplo, a destinação das verbas por 

parte da SEE. A escola não pode decidir de fato sobre sua utilização, pois além de 

insuficientes até para a manutenção do prédio, elas chegam destinadas a 

determinados objetivos estipulados pela SEE, além de se exigir que sejam gastas 

dentro de prazos determinados, sob pena de devolução. Afinal, como afirma 

Tragtemberg, “um dos aspectos estruturais do sistema de educação burocrático é 

que os usuários não controlam de modo algum a gestão dos fundos que dedicam à 

coletividade” (Tragtemberg, 1982, p. 36) 
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        Aponta-se a resistência às mudanças como sendo uma das disfunções da 

burocracia.  As reformas e inovações já analisadas na introdução deste trabalho são 

um exemplo desta disfunção no plano das escolas públicas. Porém,  acreditamos 

que a resistência às mudanças ocorre quando tais mudanças são impostas sem que 

sejam legitimadas através de mecanismos participativos, mesmo que a participação 

ocorra de forma meramente integradora e no grau de informação – forma tolerada 

pela organização burocratizada, segundo demonstrou  Bordenave.  

        Como afirma Tragtemberg (1982, p. 36), “o sistema burocrático estrutura-se nas 

formas da empresa capitalista como também na área da administração pública; seu 

papel essencial é organização, planejamento e o estímulo”. Estrutura-se em nível de 

cargos articulados à carreiras, nos quais contam o diploma, o tempo de serviço e a 

conformidade às regras. No plano escolar, tais regras se expressam através do 

Regimento e da legislação com a qual devem estar sempre em conformidade.  

        O discurso dos professores e diretores já incorporou parte das inovações 

pedagógicas disseminadas amplamente na sociedade após as sucessivas reformas, 

como, por exemplo, participação da comunidade, avaliação formativa, inclusão, 

diversificação das metodologias de aulas, conceito de gestão e vários outros. 

Entretanto, as práticas surpreendem os olhos mais atentos, pois se chocam, muitas 

vezes, de maneira frontal com o discurso inovador. A participação da comunidade, 

por exemplo, reivindicada como essencial pela  maioria dos diretores, assume o 

caráter utilitário por excelência e é realmente apreciada desde que permaneça fora 

das instâncias de poder da escola. Assim sendo, o Conselho de Escola, por 

exemplo,  sofre todo tipo de manipulação para que os pais e alunos não obtenham 

as informações realmente relevantes para as decisões a serem tomadas. A 

sonegação de informações constitui-se num dos mecanismos mais utilizados pelos 

profissionais das escolas por ocasião das reuniões desses colegiados. As 

discussões, nesses órgãos, são rápidas e preparadas previamente de forma a que 

não se discutam e apreciem com riqueza de dados os itens da pauta. Dessa forma, 

os membros desses colegiados vão sendo desestimulados à participação, pois não 

sentem que tem algo a contribuir. Em muitas escolas, o Conselho de Escola é 

“eleito” sem discussão prévia, às pressas, apenas para cumprimento da legislação. 

Os membros acabam sendo sempre pessoas de confiança dos diretores, que já os 

conhece e sabe como convencê-los a concordar com suas próprias posições, 
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evitando qualquer aprofundamento nas discussões e conseqüentemente mudanças 

significativas nas práticas e rituais escolares. 

        O mecanismo da sonegação de informações pode ser observado também  em 

relação aos Conselhos de Classe e Série Participativos em muitas escolas.  Alguns, 

inclusive, transformaram-se em reuniões de pais nos moldes tradicionais, nas quais 

a inovação consiste apenas na presença de alunos e vários professores da classe 

em questão. Pudemos perceber a descaracterização deste colegiado, à medida que 

deixou de haver, em muitos, as análises sobre as causas do baixo rendimento de 

alunos, a identificação das dificuldades relativas aos conteúdos trabalhados e as 

propostas para sanar tais dificuldades. Em geral, os pais mantém-se preocupados 

em explicar aos professores suas próprias dificuldades em lidar com os filhos a 

contento, predominando as lamentações e promessas no sentido de pressionarem 

mais os filhos a estudarem. O essencial de sua função, dessa forma, acaba não se 

realizando no Conselho de Classe e Classe.  Problemas que podem ser 

caracterizados como tendo causas físicas, sensoriais, neurológicas, intelectuais ou 

cognitivas, sócio econômicas e emocionais  (sendo esta última uma das principais 

causas que podem dificultar a aprendizagem), não são geralmente mencionados. 

Como resultado, as crianças com dificuldades de aprendizagem têm muitas vezes 

baixos níveis de auto-estima e de autoconfiança, o que pode conduzir à falta de 

motivação, afastamento, crises de ansiedades e estresse e até mesmo depressão.  

        Do ponto de vista da comunidade, o Conselho Participativo é uma reunião de 

pais mais detalhada, na qual o rendimento do aluno é informado aos pais e aos 

próprios alunos. Com exceção da Escola Viva, observamos nas demais que em 

nenhum momento os critérios utilizados para as avaliações, por exemplo, foi de 

alguma maneira questionado pelos pais de forma significativa. Os professores, em 

geral, sempre têm razão. Os pais preocupam-se em agradecer a atenção que os 

professores dedicam a seus filhos, após passarem cerca de uma hora ouvindo esses 

professores apontarem os “problemas” de cada um, que, de forma geral, resumem-

se a desvios do comportamento padrão esperado. Em suas falas, os professores 

enfatizam que o baixo rendimento é decorrência do excesso de conversas na classe 

ou do desinteresse dos alunos, da falta de hábitos de estudos e da não realização 

das tarefas solicitadas. Dizem aos pais que seus filhos  não prestam atenção às 

aulas, que são inquietos, que brigam na classe, que precisam ter mais “educação”. 
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Elogiam aqueles que se enquadram nos padrões de comportamento passivo e 

obediente e recomendam aos pais que repreendam os demais. Fazem com que os 

pais sintam culpa pela “má educação” que deram aos filhos que não se enquadram 

nos padrões esperados pela escola. Muitos desses pais e mães saem da reunião 

tão logo seja possível, alegando pressa. Diante dos especialistas e autoridades 

escolares, a comunidade se cala. A participação ocorre distorcida, esvaziada de 

conteúdo relevante para o cumprimento dos itens relacionados no Parecer 67/98, 

pois não ocorre o debate real, muito menos análises que possibilitem a avaliação do 

projeto pedagógico da escola. 

        Diretores e coordenadores, por sua vez, reforçam o discurso dos professores, 

focalizando os alunos como responsáveis pelo seu parco aproveitamento. Não há 

autocrítica dos métodos e práticas desenvolvidos pelo conjunto da equipe escolar, 

mas sim o esforço de justificar eventuais falhas como inerentes ao sistema, se tais 

falhas forem apontadas em algum momento. A equipe gestora procura demonstrar 

que faz o possível pela escola, e que há limitações impostas pelo sistema, bem 

como pela própria legislação, que a impedem de tomar decisões mais “eficientes” 

quanto à manutenção da disciplina. Critica, de forma velada, a burocracia, mas a 

reivindica quando convém.  

        Consideramos que a permanência de representações tradicionais, na sua forma  

patrimonialista, pode explicar, em parte, a situação ora descrita.  De acordo com 

Max Weber10, a dominação é um fenômeno que pressupõe legitimidade. Existem 

crenças e princípios que tornam a autoridade decorrente de um determinado tipo de 

dominação legítimos aos olhos do dominador e do dominado. Conforme a natureza 

de tais crenças e princípios, pode-se distinguir três tipos de dominação: a tradicional, 

a carismática e a legal.  

 

“Nenhuma dominação contenta-se voluntariamente com 
motivos puramente materiais ou afetivos ou racionais 
referente a valores, como possibilidades de sua persistência. 
Todas procuram despertar e cultivar a crença em sua 
‘legitimidade’. Dependendo da natureza da legitimidade 
pretendida diferem o tipo de obediência e do quadro 
administrativo destinado a garanti-la, bem como o caráter do 
exercício da dominação. E, também com isso seus efeitos.” 
(Weber: 1991, p.139). 

                                                 
10 WEBER, M. “Economia e sociedade”.  
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        No caso da dominação tradicional, obedece-se à pessoa do senhor nomeada 

pela tradição e vinculada a esta (dentro do âmbito de vigência dela), em virtude da 

devoção aos hábitos costumeiros. Na dominação carismática, a figura do líder é a 

central, exemplar e heróica, baseada na veneração extracotidiana da santidade. Já a 

dominação de caráter racional se baseia na crença da legitimidade das ordens 

estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude destas ordens, estão 

nomeados para exercer a dominação.  

        A dominação tradicional é exercida pela autoridade legitimada pelo caráter 

santificado das tradições. “(...) Obedece-se à pessoa do senhor nomeada pela 

tradição e vinculada a ela (dentro do âmbito da vigência dela), em virtude de 

devoção aos hábitos costumeiros” (Weber, 1991, p.141)”.  Para o exercício deste 

tipo de autoridade, é necessária a presença de um quadro administrativo que 

cumpra as ordens do senhor, do dominador.  O que determina as relações entre o 

quadro administrativo e o senhor é a fidelidade pessoal de servidor.  

 

“As ordens são legitimadas de dois modos: a) em parte em 
virtude da tradição que determina inequivocamente o 
conteúdo das ordens e da crença no sentido e alcance destas, 
cujo abalo pela transgressão dos limites tradicionais poderia 
pôr em perigo a posição tradicional do próprio senhor; b) em 
parte em virtude do livre arbítrio do senhor, ao qual a tradição 
deixa espaço correspondente (...) Existe, portanto, um duplo 
reino: a) da ação do senhor materialmente vinculada à 
tradição e b) da ação do senhor materialmente independente 
da tradição (...) A natureza efetiva do exercício de dominação 
está determinada por aquilo que habitualmente o senhor (e 
seu quadro administrativo) podem permitir-se fazer diante da 
obediência tradicional dos súditos, sem provocar sua 
resistência. Essa resistência, quando surge, dirige-se contra a 
pessoa do senhor (ou servidor) que desrespeitou os limites 
tradicionais do poder, e não contra o sistema como tal”. 
(Weber, 1991, p.148). 

 

        O conceito de patrimonialismo, segundo  Max Weber, aplica-se às formas de 

dominação nas quais não existem divisões nítidas entre as esferas pública e privada 

de atividades. Dominação patrimonial é a dominação primariamente orientada pela 

tradição, mas exercida em virtude de um direito próprio.  
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“Denominamos patrimonial toda a dominação que, 
originariamente orientada pela tradição, se exerce em virtude 
de pleno direito pessoal, e sultanista toda a dominação 
patrimonial que, com suas formas de administração, se 
encontra, em primeiro lugar, na esfera do arbítrio livre, 
desvinculado da tradição.” (Weber: 1991, p.151 e 152). 

 

        A dominação patrimonial caracteriza-se pela inexistência se uma nítida 

separação entre a competência privada do indivíduo e sua esfera de atuação 

pública. Inexistem, na dominação patrimonial, papéis rigidamente definidos  através 

de instrumentos racionais legais, sendo os critérios para o exercício desta 

dominação abertos, variados, flexíveis e adaptáveis às necessidades do momento, 

porém respaldados pela aceitação dos subalternos na escala de mando. A 

autoridade é exercida com o apoio e auxílio de um corpo administrativo que faz parte 

da hierarquia.  

        Na autoridade de tipo patrimonial, parte da estrutura de autoridade do “chefe” 

tende a se emancipar do controle da tradição, ou seja, a autoridade, originada na 

tradição, extrapola o tradicional e passa a ser exercida e reconhecida como legítima 

sempre. A palavra do diretor da escola, dos professores, do coordenador é a que 

conta; eles é que detém as qualificações necessárias para decidir, para julgar a 

forma correta de conduzir a escola. Então, a participação da comunidade e dos 

alunos só se realiza no menor grau – o da informação e possui caráter integrador, 

pois os Conselhos Participativos são concebidos para isso: integrar os alunos e suas 

famílias à estrutura escolar burocratizada, submetê-los à hierarquia e adaptá-los à 

ordem vigente, como explica Tragtemberg: 

 

“No interior do sistema social as instituições educacionais e 
seus sacerdotes, os professores, desenvolvem um trabalho 
contínuo e sutil para a conservação da estrutura de poder e, 
em geral, da desigualdade social existente. Duas são as 
principais funções conservadoras atribuídas à escola e aos 
professores: a exclusão do sistema de ensino dos alunos das 
classes sociais inferiores e a que definimos como socialização 
à subordinação, isto é, a transmissão ao jovem de valores 
compatíveis com o seu futuro papel de subordinado.” (1982, p. 
53) 

 

        Nas reuniões dos Conselhos de Classe e Série Participativos a permanência de 

práticas e concepções tradicionais tornam-se visíveis, tanto através das falas dos 
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professores, diretores e pais, quanto na passividade dos alunos. Os alunos vêem a 

escola como pertencendo aos professores e à direção e demonstram submissão à 

instituição, à medida que também tomam para si a responsabilidade pelo fracasso, 

concordando com os professores quanto a sua “falta de esforço”.  Concordam, em 

geral, que devem “estudar mais”, demonstrando, entretanto, pouca clareza acerca 

de como fazê-lo.  Reconhecem que atrapalham as aulas quando “conversam” ou 

“brincam demais” durante as aulas. Sentem-se culpados por não corresponderem às 

expectativas dos pais e professores quanto ao rendimento esperado, pois não estão 

aproveitando a “oportunidade” que a escola oferece. Como afirma Tragtemberg,   

 

“(...) a escola desenvolve o processo de “socialização”, ou 
seja, a aceitação do existente como desejável. A dificuldade 
do corpo professoral em adaptar-se às mudanças sócio-
culturais pode implicar a sua visualização não como um corpo 
que reproduz valores dominantes, mas sim defensor de um 
patrimônio valorativo superado, qual seja, de vestal da classe 
média.” (1982, p. 53) 

 

        Professores e direção criticam a falta de controle dos pais sobre seus filhos, 

reivindicando esse controle de forma exaustiva nas reuniões. Pedem que os pais 

vigiem mais os filhos, que verifiquem seus cadernos, que procurem a escola para 

acompanhar o rendimento deles e informarem-se acerca de seu comportamento. 

Dessa forma, podem aplicar o velho receituário aos pais sobre como cuidar melhor 

de seus filhos. Os pais, também submissos, tendem a concordar, mas procuram 

justificar as atitudes dos filhos. Sentem a obrigação de tais justificativas, pois 

acreditam que estão falhando para com a escola – que tanto faz pelos seus filhos! A 

palavra do professor ou diretor é reconhecida como absolutamente verdadeira, não 

é questionada. A tradição legitimou os profissionais da escola como detentores do 

saber. Os pais não procuram saber se o professor que os orienta e orienta seus 

filhos é especialista formado e diplomado (capacitado nos moldes do racionalismo 

burocrático) na disciplina que ministra, basta que seja professor de seu filho, que 

seja parte da instituição escolar.  

        Ainda de acordo com Tragtemberg, “o corpo de professores procura manter sua 

legítima esfera de autoridade sem intromissões ‘estranhas’. São unânimes na recusa 

à interferência dos pais no seu trabalho, pois isso pode prejudicar sua posição de 

autoridade e sujeitá-los a controles por elementos estranhos”. (1982, p. 38) Tal 
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resistência à interferência dos pais por parte dos professores pode também ser 

percebida no momento dos Conselhos Participativos, tanto através da tentativa de 

manter o monopólio da palavra, quanto nos conteúdos dos argumentos que utilizam 

para justificarem suas práticas. Porém há sinceridade nessas falas, de maneira 

geral. Acreditam que, agindo desta maneira, estão ajudando os alunos e os pais, 

pois vêem a si mesmos como mais capacitados, mais preocupados e mais 

comprometidos com os objetivos que a escola elegeu e sentem-se parte da 

instituição escolar, à medida em que são convocados a elaborarem os Planos, o 

Regimento e as avaliações do processo pedagógico. Acrescidos a estes fatores, 

estão  o mérito que o diploma de especialista outorga, em virtude do qual 

encontram-se na escola – na “sua” escola. 

        O raciocínio burocrático integrado às representações tradicionalistas estão 

presentes também  nos órgãos de controle, no caso, as Diretorias de Ensino e a 

Secretaria Estadual de Educação,  tornando-se, muitas vezes, entraves para que a 

própria legislação se cumpra efetivamente. Nem mesmo no plano superior da 

hierarquia, as inovações pedagógicas condizentes com a legislação e 

recomendadas por ela são prontamente assimiladas e repassadas às escolas, de 

forma a assegurar o cumprimento da lei.  

        Ao mesmo tempo em que procuram fazer coro com o discurso da SEE 

defendendo a importância da participação da comunidade, acabam, na prática, por 

disseminarem entre os profissionais das escolas a noção de que “não vale a pena 

modificar as práticas atuais”, que a “comunidade atrapalha”, que “dá muito trabalho” 

pois irão “controlar a escola”, etc. Evidentemente, não propagam tais noções de 

forma explícita. Utilizam mecanismos inerentes à máquina burocrática para dificultar 

os trâmites legais, emitindo pareceres que colocam dúvidas quanto às intenções dos 

processos, requerendo relatórios mais técnicos, submetendo as discussões ao 

administrativo sem as devidas análises pedagógicas.  

        Submissos à hierarquia imposta pela instituição burocratizada, esses  

profissionais necessitam cumprir as determinações superiores, porém, suas práticas 

no terreno firme das instâncias  que consideram como seu território mantém-se 

permeadas pela tradição patrimonialista.  

        As contradições  que se evidenciam no âmbito das Diretorias de Ensino estão 

presentes também nos órgãos da Secretaria de Educação, já que a estrutura 
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burocrática desta instituição não possibilita a agilidade necessária para a efetivação 

das inovações no terreno no qual elas devem se realizar: as escolas. As concepções 

tradicionais dos agentes que ocupam os cargos técnicos das Diretorias de Ensino, 

por exemplo, dificultam as inovações, haja vista que as vêem com desconfiança, 

como se representassem ameaças aos rituais já conhecidos das escolas, fáceis de 

controlar.   

        Pudemos observar, “em serviço”, que quando uma escola realiza algo mais 

ousado ou inovador, que não esteja expressamente explicitado na legislação, ou que 

a tradição não tenha legitimado, os encarregados pelo controle burocrático dos 

sistemas reagem, muitas vezes,  de forma mecânica, buscando amparo na lei ao “pé 

da letra”  e, quando não o encontram, tendem a proibir ou dificultar as inovações ou 

experiências. A estrutura vertical da própria SEE acaba por impossibilitar que se 

cumpra a própria lei, quando esta se apresenta mais ousada em relação à tradição. 

Inovações que possam conduzir a maiores níveis de autonomia das escolas, por 

exemplo, são mais controladas.  

        Em 2004, quando algumas escolas estaduais começaram a realizar os 

Conselhos de Classe e Série Participativos, por sugestão da própria Secretaria de 

Educação, solicitaram a homologação do Calendário Escolar pelas Diretorias de 

Ensino, prevendo os dias de Conselho como letivos, já que todos os alunos 

participam e discutem seu processo de aprendizagem. Além disso, não poderiam 

realizá-los num único dia do bimestre, pois não haveria tempo para fazer com que 

todos as classes participassem. Porém, há relatos de profissionais que afirmam que 

a Diretoria de Ensino local orientou tais escolas a que mantivessem somente um dia 

de Conselho por bimestre, e não permitiu que tais dias fossem considerados letivos. 

Mesmo sabendo que as escolas estavam organizadas de forma a garantir atividades 

letivas para todos os alunos nos dias de Conselho, a Diretoria de Ensino preferiu 

manter o Calendário como era tradicionalmente, recusando-se a considerar os 

argumentos das escolas. 

        Pode-se concluir, dessa forma, que a permanência das representações 

tradicionais de cunho patrimonialista na estrutura burocratizada das escolas e 

órgãos de controle acarreta muitas dificuldades para a compreensão do que poderia 

significar a participação efetiva de alunos e pais nos colegiados escolares.  
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CAPÍTULO II 

A PARTICIPAÇÃO POSSÍVEL NOS CONSELHOS DE CLASSE E SÉRIE: DAS 

INTENÇÕES AOS RESULTADOS 

 

 

 

        De acordo com Juan D. Bordenave, mesmo quando a participação possível é 

restrita, ou apenas tolerada pelas instituições, pela classe dominante ou pelo 

Estado, “ela encerra em si mesma um potencial de crescimento da consciência 

crítica, da capacidade de tomar decisões e de adquirir poder” (Bordenave, 1994, p. 

29). As experiências participativas, em geral, não se esgotam em si mesmas, pois 

além de sua função instrumental, exercem também a função educativa, promovendo 

gradativa elevação nos níveis de consciência crítica dos envolvidos, à medida que 

emergem de tais processos as contradições.  

        Se é fato que a instituição escolar tem seu papel na reprodução das relações 

sociais de produção quando contribui para formar a força de trabalho, para inculcar a 

ideologia hegemônica através de suas práticas, para a reprodução material da 

divisão de classes e para a própria manutenção das condições ideológicas das 

relações de dominação, como nos alerta Tragtemberg (1982, p. 43), também é fato 

que o processo educacional tem uma dinâmica própria e relativa autonomia que 

pode contribuir para uma educação libertadora. Assim sendo, os profissionais que 

atuam nessa perspectiva vêem nas experiências inovadoras algumas oportunidades 

de conquistas relevantes para a educação das classes populares que utilizam a 

escola pública.  

        Entretanto, como apontamos no capítulo anterior, não há consenso entre os 

profissionais da escola pública acerca dos métodos e práticas mais adequados à 

eficiência da educação, nem acerca dos objetivos dessa educação. Diante de 

propostas inovadoras ou da implantação de modificações, as dinâmicas que se 

estabelecem em cada Unidade Escolar assumem características próprias, 

condizentes com o grau de compromisso profissional e político dos envolvidos no 

processo.   No caso da implantação dos Conselhos de classe e série com a 

participação dos alunos, verificamos processos variados nas escolas, que 
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mantiveram, entretanto, alguns pontos em comum desde o início. Dentre essas  

escolas, destacamos uma experiência pioneira na região com a intenção de apontar 

os elementos que nos pareceram mais relevantes para a análise proposta. 

Pudemos, dessa forma, identificar e reconhecer vários aspectos relativos às 

práticas, métodos e concepções presentes no universo em questão. Num momento 

posterior, pudemos acompanhar e observar outras escolas que se propuseram a 

realizar este tipo de Conselho, em virtude da recomendação da Diretoria de Ensino. 

Constatamos muitas semelhanças entre a escola que destacaremos inicialmente e a 

maioria das demais, que adotaram esta forma de colegiado participativo após a 

recomendação da Diretoria de Ensino. Tais semelhanças possibilitaram algumas 

generalizações, apesar das especificidades de cada uma.  

 

2.1  Contradições e conflitos: as lições de uma experiência inicial 

 

        Numa das primeiras escolas estaduais a implementar o Conselho de Classe e 

Série  Participativo na cidade de São Bernardo do Campo, as condições prévias 

anunciadas pela diretora para que todos os alunos participassem foram:  disciplina 

rigorosa no momento do conselho  (os alunos foram intensamente alertados que só 

poderiam se manifestar após todos os professores terminarem suas falas); não seria 

tolerada nenhuma conversa paralela, por mínima que fosse; não seriam permitidos 

atrasos qualquer que fosse o motivo. Os alunos passaram por uma espécie de 

treinamento intensivo para o momento do Conselho, incluindo-se “orientações” e 

advertências de professores de forma implícita sobre as conseqüências de eventuais 

“exageros” nas críticas. A preparação dos alunos para o momento do conselho  se 

resumiu às orientações acerca de “postura” e “disciplina”. Os professores 

recomendavam que mantivessem um comportamento “exemplar”, para que 

mostrassem responsabilidade, interesse, seriedade.  

        Ciente do receio que a maioria dos professores mantinha sobre a implantação 

do Conselho Participativo, a equipe de direção da escola tratou de deixar claro de 

maneira inequívoca para os professores que não iria tolerar nenhuma espécie de 

“exagero” nas eventuais cobranças dos alunos sobre o trabalho dos professores, e 

que eles, professores, deveriam fazer o possível para esclarecer rapidamente os 
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questionamentos dos alunos, para que se evitasse o aprofundamento das 

discussões. Porém, embora o discurso da direção para os professores tivesse o 

objetivo de “acalmá-los”, também tinha a intenção de preocupá-los, no sentido de 

forçá-los a prestarem mais atenção a sua prática cotidiana. A direção acreditava 

honestamente que a “qualidade” das aulas melhoraria, que os professores iriam 

desenvolver seus conteúdos de maneira mais atrativa para os alunos, que 

passariam a faltar menos e a trabalharem de forma mais “séria” nas aulas, uma vez 

que teriam de se explicar perante a classe e aos colegas.  

        Por outro lado, a direção desta escola também acreditava que os alunos iriam 

se comprometer mais com seu próprio aproveitamento, dedicando-se mais ao 

estudo dos conteúdos, realizando as tarefas, mantendo cadernos em ordem etc., já 

que teriam que  explicar ao conjunto da classe e dos professores os seus eventuais 

fracassos.   

        Do ponto de vista da direção e dos professores que participaram desse 

Conselho, os objetivos foram atingidos. Todas as reuniões com as diversas classes 

foram tranqüilas, nenhum confronto entre professores e alunos, reconhecimento por 

parte dos alunos de sua responsabilidade pelos resultados obtidos, professores 

exortando os alunos a estudarem mais e reclamando do comportamento de algumas 

classes. Em nenhum momento os alunos colocaram em discussão a competência 

técnica dos professores, suas metodologias ou os conteúdos trabalhados. Também 

não discutiram os critérios pré-estabelecidos pela escola para a atribuição de notas. 

Durante todo o processo inicial, nenhum professor fez qualquer autocrítica acerca de 

suas eventuais falhas, focalizando as dificuldades sempre nos alunos. Tampouco a 

equipe de direção (diretora, vice-diretora e coordenadoras) fez qualquer autocrítica.  

        No bimestre subseqüente à realização do primeiro Conselho Participativo, 

observou-se sensível melhora no comportamento dos alunos. As notas também 

melhoraram. A conclusão imediata dos profissionais desta escola, após o primeiro 

Conselho foi unânime: a experiência com a participação de alunos fora bem 

sucedida e deveria ser implantada definitivamente pela escola.  

        O balanço positivo inicial dos profissionais da escola confirmou-se durante 

alguns meses após a implantação do Conselho Participativo, sendo tal prática 

incorporada ao cotidiano da escola, que passou a  considerá-lo uma conquista. 

Numa das  reuniões do último bimestre deste mesmo ano, houve uma discussão 
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acirrada entre alunos de um 3º ano do Ensino Médio com uma das professoras, pois 

a classe se manifestou favorável à aprovação de alguns alunos que haviam ficado 

retidos na disciplina ministrada pela professora, alegando que ela não havia deixado 

claro seus critérios, nem havia se esforçado para desenvolver um trabalho de 

recuperação contínua com eles. Reclamaram sobre a rigidez dos prazos que a 

professora costumava manter para a entrega de trabalhos e atividades, da 

inflexibilidade no momento do fechamento das notas e outros itens que a 

caracterizavam como “autoritária”, segundo as falas dos alunos.  Nesse momento, 

observou-se um grande envolvimento de todos os presentes na discussão, e muitos 

aspectos do cotidiano escolar foram levantados, tanto por alunos, como por 

professores. Alguns professores manifestaram-se solidários à professora que havia 

defendido a reprovação dos alunos de imediato. A diretora procurou minimizar as 

falas de alunos e professores, no momento da reunião, para retomar a discussão 

mais tarde, longe dos alunos.  Instaurou-se o conflito, que provocou, de imediato, um 

intenso processo de reflexão na maior parte dos participantes. Porém, tal conflito foi 

compreendido por muitos como sendo algo ruim, que não deveria ter acontecido. 

Como se tratava de final de ano, último bimestre, algumas notas foram revistas, 

sendo que alguns dos alunos que haviam sido retidos acabaram por obter a 

promoção, após outra discussão somente entre professores e subseqüente votação. 

Ou seja: realizou-se a votação válida somente entre os professores, posteriormente.  

        Esta escola foi uma das pioneiras na implantação desta experiência na região. 

Em 2005 houve mudança de direção e de muitos professores, em decorrência de 

ingresso por concurso público. Apesar disso, a escola manteve o Conselho 

Participativo. Entretanto, o número de alunos que passaram a faltar nos dias das 

reuniões aumentou gradativamente, e a participação desses alunos, de maneira 

geral, diminuiu consideravelmente, segundo dados colhidos pela Diretoria de Ensino 

local.  

        Há, certamente, muitos aspectos que mereceriam uma detalhada análise nesta 

experiência inicial. Questões que emergiram através da participação dos alunos num 

colegiado tradicionalmente tido pelos professores como seu espaço exclusivo de 

decisão e que se tornaram objeto de opiniões de alunos, seus pais (que se 

manifestaram posteriormente através de entrevistas e audiências com a direção), 

outros professores que não lecionavam para aquela classe e funcionários. Questões 
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como o grau de participação dos alunos, a reação dos professores a esta 

participação, o posicionamento da direção em situação de conflito, o envolvimento 

dos pais, os avanços obtidos através do debate etc. Porém, iremos nos ater 

inicialmente aos aspectos relativos aos graus e aos níveis da participação de alunos, 

professores e diretores.   

        Como participante desta experiência inicial, pudemos perceber que, apesar da 

aprovação unânime dos profissionais da escola, na maioria das vezes os alunos não 

se sentiam motivados a uma efetiva participação, fato que se confirmou com o 

tempo através do grande número de faltas verificadas nos dias das reuniões. 

Quando questionados sobre estas faltas, muitos alegavam que “não se sentiam 

bem”, que “não faria diferença”, que “tinham medo de se manifestar”, que “os 

professores não iriam modificar seus critérios”, etc. Seriam tais alegações apenas 

manifestações de falta de interesse nos processos participativos e descompromisso 

com seu próprio aprendizado, como afirmaram alguns colegas da escola?  

        Para profissionais que, como nós, buscam as reais possibilidades de 

participação dos diversos segmentos da escola em seus processos decisórios, tal 

explicação parece não oferecer elementos para a compreensão da realidade. 

Entretanto, desta  experiência inicial (da qual tomamos parte como docente),  

emergiram questões que desde há muito nos intriga, e da qual gostaríamos de  

destacar alguns itens para, através deles,  analisar os graus e níveis de participação 

dos envolvidos: alunos, professores e equipe de direção.  

 

2. 2   Os graus e níveis de participação  

 

        De acordo com Juan Díaz Bordenave (1994, p. 30-36), existem graus e níveis 

de participação possíveis nas organizações, grupos e instituições. O fator 

determinante para a participação num grupo ou organização é o grau de controle 

dos membros sobre as decisões. O nível da participação, por sua vez, é definido 

pela importância das decisões que o grupo deve tomar.  

        Numa organização burocrática, os que ocupam o topo da escala hierárquica 

mantém a preocupação de deter o controle dos processos que nela se desenvolvem. 

Quanto maior a necessidade de controle pelos dirigentes, menor é o grau da 
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participação dos demais membros da organização. As contradições que se 

estabelecem quando os processos participativos se aprofundam provocam 

dificuldades crescentes para os dirigentes  na manutenção deste controle. Na escola  

observada inicialmente,  a preocupação excessiva com o controle do processo pôde 

ser observada desde o início e manteve-se em todas as etapas: a direção 

procurando controlar alunos professores e estes esforçando-se para controlar os 

alunos. Tal controle se expressava através de diferentes maneiras: exigência de 

“disciplina” rigorosa como intimidação aos alunos;  recomendações expressas aos 

alunos e professores que tivessem cuidado com cobranças, críticas e comentários, 

que contribuíram para a instalação de insegurança entre os alunos nas suas 

manifestações; caráter formal das comunicações feitas aos alunos durante as 

reuniões;  parcialidade e omissão das informações acerca dos direitos dos alunos 

previstos na legislação, ameaças veladas acerca de punições incompatíveis com a 

legislação em vigor, e várias  outras atitudes que caracterizavam tentativas de 

controle.  

        Os alunos fazem parte de uma escola. São, aliás, a parte principal dela. A 

escola só existe em função de alunos. Mas os alunos tomam parte da escola? A 

escola pública de hoje propicia, estimula, permite a participação dos alunos através 

de uma prática constante e refletida?  

        O menor grau de participação é o da informação, no qual os dirigentes apenas 

informam os demais membros sobre decisões já tomadas. Dependendo da reação 

dos subordinados à informação, os dirigentes podem ou não reconsiderar a decisão, 

fato que ocorreu com a escola mencionada por ocasião dos questionamentos de 

alunos do terceiro ano no Conselho do último bimestre. A direção, influenciada pela 

discussão, reconsiderou a decisão do Conselho, mas convocou uma nova reunião 

na qual só os professores puderam participar. Mesmo assim, pode-se dizer que a 

discussão inicial influenciou a decisão dos professores. 

        Outro grau de participação é a consulta facultativa, na qual os dirigentes podem 

ou não – se quiserem e quando quiserem – consultar os subordinados, solicitando 

críticas, sugestões e opiniões. Um terceiro grau de participação é a  consulta 

obrigatória, na qual os subordinados devem ser consultados em algumas ocasiões. 

Porém, a palavra final, a decisão final é dos dirigentes. Este tipo de consulta 

costuma ser feita pela Secretaria de Estado do Educação aos dirigentes de ensino, 
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diretores de escola e até aos professores sobre questões como alterações de grades 

curriculares, por exemplo, como ocorreu recentemente no caso da consulta feita à 

rede estadual  acerca do retorno da grade curricular noturna para cinco aulas diárias 

(eram quatro aulas até 2005).  

        A elaboração/recomendação é um grau mais avançado de participação, no qual 

os subordinados elaboram propostas e recomendam medidas que a administração 

aceita ou rejeita sempre se obrigando a justificar sua posição. Já a  co-gestão é um 

grau de participação que consiste na administração compartilhada da organização.  

É este grau de participação que permite o pleno funcionamento dos colegiados – 

especialmente os Conselhos e Comitês,   pois eles seriam mecanismos de co-

decisão. Os administrados exercem influência direta na tomada de decisões e no 

planejamento das ações.  

        De acordo com Bordenave (p. 39), outro tipo de participação avançada é   a 

delegação. É um grau de participação no qual os administrados têm autonomia em 

certos campos ou jurisdições que antes se reservava somente aos administradores. 

Mas os delegados, embora possuam poder real de decisão, estão representando a 

organização. É um mecanismo importante de participação em congressos, por 

exemplo.  

        O grau mais elevado de participação é a autogestão.  Nela, “o grupo determina 

seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece controles pertinentes sem 

referência a uma autoridade externa. Na autogestão desaparece a diferença entre 

administradores e administrados, visto que nela ocorre a auto-administração”, afirma 

Bordenave (p. 32). 

        É fato que a implantação do Conselho Participativo promoveu a participação 

dos alunos num Colegiado que tradicionalmente era visto como terreno dos 

professores. Porém, podemos perceber que, na maior parte do processo,  ela 

ocorreu no nível de informação aos alunos, sem que estes tivessem de fato se 

sentido no direito de debater, de contra-argumentar, de tomar parte nas decisões 

efetivamente. Tudo foi “arranjado” de forma a minimizar a participação dos alunos, 

embora formalmente eles tenham assistido à reunião: eram espectadores. Diante 

desta constatação, caberia a reflexão dos profissionais envolvidos sobre o sentido 

desta “participação”. O que se pretendia de fato?  
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        Ainda de acordo com Bordenave, existem níveis de participação, que são 

estabelecidos em função da importância das decisões a serem tomadas. Quanto 

mais importante a decisão a ser tomada numa organização,  instituição ou grupo, 

mais elevado é o nível de participação. Numa escala numérica, o autor define os 

níveis de participação da seguinte forma: nível um – formulação da doutrina e da 

política da instituição; nível dois: determinação dos objetivos e estabelecimento de 

estratégias; nível três: elaboração de planos, programas e projetos; nível quatro: 

alocação de recursos e administração de operações; nível cinco: execução das 

ações; nível seis: avaliação dos resultados. (1994, p. 35)  

        Como já mencionamos na introdução, a legislação em vigor no estado de São 

Paulo explicita que compete à unidade escolar definir suas diretrizes e metas, além 

de outras atribuições, através do Conselho de Escola. A palavra participação 

aparece várias vezes nos textos da legislação, acompanhada pelo termo gestão 

democrática como, por exemplo, no já mencionado Parecer 67/98:  

 

TÍTULO II 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA  
Capítulo I 
Dos Princípios  
Artigo 7º - A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à 
escola maior grau de autonomia, de forma a garantir o 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 
assegurando padrão adequado de qualidade do ensino 
ministrado. 
Artigo 8º - O processo de construção da gestão democrática na 
escola será fortalecido por meio de medidas e ações dos 
órgãos centrais e locais responsáveis pela administração e 
supervisão da rede estadual de ensino, mantidos os princípios 
de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da comunidade 
escolar na organização e prestação dos serviços educacionais.                                                                
Artigo 9º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão 
democrática na escola far-se-á mediante a: 
I- participação dos profissionais da escola na elaboração da 
proposta pedagógica; 
II- participação dos diferentes segmentos da comunidade 
escolar - direção, professores, pais, alunos e funcionários - nos 
processos consultivos e decisórios, através do conselho de 
escola e associação de pais e mestres; 
III- autonomia na gestão pedagógica, administrativa e 
financeira, respeitadas as diretrizes e normas vigentes; 
IV- transparência nos procedimentos pedagógicos, 
administrativos e financeiros, garantindo-se a responsabilidade 
e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, aplicação 
e distribuição adequada dos recursos públicos;                                                                             
V- valorização da escola enquanto espaço privilegiado de 
execução do processo educacional. 
Artigo 10 - A autonomia da escola, em seus aspectos 
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administrativos, financeiros e pedagógicos, entendidos como 
mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da 
comunidade, será assegurada mediante a: 
I- capacidade de cada escola, coletivamente, formular, 
implementar e avaliar sua proposta pedagógica e seu plano de 
gestão;  
II- constituição e funcionamento do conselho de escola, dos 
conselhos de classe e série, da associação de pais e mestres e 
do grêmio estudantil; 
III- participação da comunidade escolar, através do conselho de 
escola, nos processos de escolha ou indicação de profissionais 
para o exercício de funções, respeitada a legislação vigente;  
IV- administração dos recursos financeiros, através da 
elaboração, execução e avaliação do respectivo plano de 
aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou instituições 
escolares competentes, obedecida a legislação específica para 
gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

 

        Como se percebe, níveis relativamente elevados de participação, embora 

assegurados pela lei, acabam sendo condicionados ao raciocínio burocrático e às 

práticas permeadas pelas concepções patrimonialistas mais tradicionais, como já 

mencionamos.  Além disso, todo processo participativo engendra conflitos, que são 

inerentes à própria sociedade capitalista. A estruturação do poder na sociedade 

capitalista opõe-se a toda tentativa de participação que coloque em julgamento as 

classes dirigentes e seus privilégios, conforme nos alerta Bordenave. A participação 

apregoada na legislação não se realizará plenamente enquanto os profissionais que 

atuam nas escolas e nos órgãos de controle dos sistemas de ensino mantiverem-se 

submissos aos interesses dos que defendem a atual estrutura de poder na 

sociedade. Mesmo porquê, o interesse de tais grupos é a manutenção do controle 

sobre os processos participativos, já que estes evidenciam, ao se aprofundarem, os 

conflitos e as contradições do sistema capitalista.   

 

2. 3.  O papel do Conselho Participativo na construção do Projeto Político  

Pedagógico: o compromisso coletivo da Escola Viva 

  

2. 3.1   A escola no seu contexto local  

 

        A escola Viva, na qual concentramos nossa observação, insere-se numa 

comunidade localizada num bairro popular, em São Bernardo do Campo, cidade 
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considerada berço do movimento sindical na década de 1970.  O bairro concentrava 

então grande número de operários, muitos desses ativistas do movimento sindical. 

Embora o número de operários tenha se reduzido nos últimos anos, em virtude do 

êxodo das indústrias do ABC paulista, e o movimento sindical tenha modificado 

substancialmente suas táticas de intervenção, há, na comunidade, uma simpatia por 

processos participativos, bem como um certo respeito por posições políticas 

herdadas das correntes políticas de esquerda que atuavam no movimento operário.  

        A escola atende basicamente aos habitantes do bairro. Seus usuários  são 

filhos de trabalhadores oriundos, em sua maioria, do nordeste (61,9%, segundo 

dados obtidos na escola), que  migraram para o ABC em busca de trabalho nas 

indústrias da região. Os empregados com “carteira assinada”, em 2002, constituíam 

cerca de 52%, estando os demais absorvidos pelas atividades informais ou 

desempregados. Acredita-se que o número de desempregados tenha aumentado 

nos últimos anos, em decorrência do fechamento de várias indústrias e empresas 

prestadoras de serviços.  

        De acordo com dados constantes no Projeto Político Pedagógico da escola, 

sua realidade cotidiana expressa o que a equipe de direção avalia como sendo o 

resultado de uma “baixa auto-estima da comunidade escolar”, que se manifesta no 

elevado grau de depredação do prédio escolar (pichações, destruição do mobiliário e 

da infra-estrutura, desperdício dos alimentos oferecidos pela escola no momento da 

merenda, modos rudimentares, brigas freqüentes etc). A análise feita pela equipe 

gestora e expressa no Plano Político Pedagógico em relação a tais comportamentos 

dos alunos aponta os conflitos, inerentes a todas as formas de relações humanas, 

como sendo permanentes:  “a escola, com sua estrutura conservadora, ‘enfrenta’ 

alunos arredios. Existe um abismo entre as relações no interior da escola. Aqui, é 

urgente transformar as relações da escola (direção, funcionários, secretaria e 

professores) com seu aluno, com os pais, com a comunidade e da escola consigo 

mesma (...)”.  

        Ainda de acordo com dados constantes no Projeto Político  Pedagógico,  as 

meninas são a maioria dos 1.582 alunos, perfazendo um total de 51,7%, contra 

48,7% de meninos.  Apenas 15% das mães concluíram o ensino fundamental, e 5% 

delas nunca freqüentaram uma escola. A escola funciona em dois turnos diurnos e 

um noturno e oferece o ensino regular: ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino 
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Médio.  Não há, atualmente, nenhuma classe de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA – antigo supletivo).  

        Dentre as dificuldades apontadas pela equipe de direção para implementar a 

efetiva participação da comunidade na escola destacam-se  problemas  de 

comunicação com os pais, a evasão, questões disciplinares, excesso de faltas e as 

dificuldades de aprendizagem. Como nos demais bairros populares da cidade, as 

drogas e a violência fazem parte do cotidiano de vários alunos, fator que contribui 

para aprofundar as dificuldades do trabalho pedagógico.  

        O prédio escolar se ressente da falta de verbas para a manutenção, fator que 

se torna evidente na grande quantidade de carteiras e  mesas quebradas, paredes 

pichadas, falta de mesas e armários para professores, banheiros com portas 

quebradas e sem algumas torneiras.  Não há jardins ou plantas, o piso de toda a 

escola é rústico, sem nenhum revestimento, a quadra é descoberta e pequena, 

inadequada para a prática da maioria dos esportes. Há quatro anos direção e 

comunidade reivindicam reforma de grande porte da Secretaria e, segundo a 

Diretoria de Ensino, esta escola está na escala de prioridades para as próximas 

reformas, aguardando a liberação de verbas.  Não há espaços que possam ser 

disponibilizados para utilização como sala do Grêmio, sala de Educação Física, 

espaço para a APM, almoxarifado, laboratório e anfiteatro. Até mesmo a sala dos 

professores é pequena e inadequada.  

 

2. 3. 2  Democracia e participação: compromisso e práxis da equipe de direção 

 

        A equipe de direção, composta pelo diretor, duas vice-diretoras e dois 

coordenadores, tomaram para si a tarefa de iniciar a construção de um projeto 

coletivo, no qual vêem a necessidade de uma escola realmente democrática. Foram 

implantando mecanismos de participação com a intenção de incluir desde 

funcionários até pais de alunos, de formas diferenciadas das demais escolas da 

região. O Conselho de Escola é eleito com a participação efetiva dos pais e dos 

demais segmentos da escola, após amplo esclarecimento sobre legislação, 

atribuições, tarefas e possibilidades de atuação desse tipo de colegiado. A direção 

mantém a preocupação de proceder de forma didática nas reuniões, para que todos 
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compreendam as questões colocadas e se sintam de fato esclarecidos na hora das 

votações. Porém, tal maneira de proceder não é hábito apenas da direção, sendo 

observada também nas atitudes dos coordenadores.  

        Há um esforço concentrado por parte da direção em propiciar o incremento dos 

debates, em criar canais de participação efetivos e estimular de fato a participação 

dos vários segmentos do universo escolar nos processos decisórios da escola. 

Vêem a democratização da escola como um processo em construção, e atribuem a 

tal processo a possibilidade da conquista da qualidade crescente da educação. De 

acordo com o diretor, essa qualidade se traduz em “democratização dos saberes, o 

respeito às identidades, o desenvolvimento das pessoas, a formação de lideranças e 

a consolidação de uma cultura democrática”. 

        Para a direção, são vários os canais de participação no plano da escola: 

Conselho de Escola, o Grêmio Estudantil, os Conselhos de Classe e Série, as 

HTPCs11, a Associação de Pais e Mestres, a Assembléia Geral, A Reunião 

Pedagógica, Reuniões de Pais, as Comissões para dinamizar discussões e  a 

Construção Coletiva do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar. 

        O diretor destaca a permanência do conflito, das contradições que se 

evidenciam durante o processo: “na escola, o discurso democrático é aberto, porém, 

em seguida, existe a contradição, em outro discurso e principalmente na prática. É 

preciso não dicotomizar teoria e prática”.  

        Se é verdade que na Escola Viva a equipe de direção expressa consciência 

acerca da importância da crescente ampliação da democracia escolar, também é 

verdade que tal disposição em promover a participação ampla de todos os 

segmentos nas decisões enfrenta as barreiras comuns a todos os processos desse 

tipo. Como destacou o diretor, as contradições emergem, evidenciando a pluralidade 

de concepções existentes entre os agentes do processo educativo.   

        Pode-se perceber através das reuniões dos Conselhos de Classe e Série 

Participativos, que alguns  professores ainda apresentam concepções destoantes 

daquelas mantidas pela equipe de direção. Tais concepções se evidenciam  através 

                                                 
11 HTPC:  Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, reservado aos professores para que discutam 
coletivamente e avaliem permanentemente o Projeto Político Pedagógico da escola. Estas horas 
compõem a jornada de trabalho dos professores e professores-coordenadores, sendo estes últimos 
os responsáveis pela sua realização. 
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das práticas, descritas para os pais e alunos no momento das reuniões, embora no 

plano do discurso estejam preocupados em demonstrar coerência com os princípios 

do Projeto Político Pedagógico da escola.  

        De acordo com o diretor, a implantação da gestão democrática não é um 

processo que se dá de forma tranqüila. Além do fato de as pessoas não estarem 

acostumadas  com participação,  “o conceito de gestão democrática é algo muito 

distante da realidade de todos e aí, as interpretações são individuais e esta tem sido 

a maior dificuldade encontrada até o momento”. Porém, para ele, constitui-se numa 

conquista que coloca em prática uma nova perspectiva de administração: 

 

“Administrar é planejar, organizar, coordenar, comandar e 
controlar. Possui um significado político, ou seja, significa 
exercer um poder delegado. Embora o poder, nesse caso, 
seja um dos recursos que as elites utilizam para tentar 
direcionar o comportamento do outro em determinada direção, 
através da imposição, da coação, da corrupção, da persuasão, 
sedução ou da manipulação, existe uma maneira de minimizar 
esse aspecto que é a participação efetiva de todos os 
segmentos no poder (...) Nesse contexto, os valores 
democráticos levam à participação e a visão de que ela é 
importante. Os segmentos envolvidos precisam ter seus 
interesses, suas vontades e seus valores levados em conta 
através da construção de sua autonomia de maneira coletiva”.  

 

        Sobre o significado do Conselho de Classe Participativo, afirma:   

 

      “O Conselho de Classe era um mecanismo de muita 
importância que nada tinha de democrático e em nada 
influenciava positivamente no processo ensino e 
aprendizagem. Era um ótimo mecanismo, porém, sub-
utilizado”. 

      Na minha visão, esse Conselho de Classe com pais, 
alunos, professores, funcionários, núcleo gestor, preenche 
uma lacuna, dentro da perspectiva da construção de uma 
escola realmente democrática,  contribuindo com a formação 
política, humana e pedagógica de todos os envolvidos. Dará 
organicidade à dinâmica dentro da escola, contribuindo 
significativamente para o processo de ensino-aprendizagem, 
entendido como relação indissociável de variáveis diversas, 
em que o aluno, o professor, o núcleo gestor, o pai, o Estado, 
as condições estruturais e culturais, todos são avaliados, e 
não apenas o aluno.  

      Entendo que devemos superar coletivamente, a dinâmica 
autoritária e prescritiva da relação escola-aluno-pai. Superar a 
visão de que o aluno não aprende porque não quer, porque 
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não possui pré-requisitos, porque é preguiçoso, porque 
conversa muito, porque é indisciplinado, dentre outros 
chavões. 

      O Conselho de Classe, superado o entendimento de que 
ele não se centra no aluno, mas no processo, possibilitará 
transparência desse processo, com contribuições de todos os 
segmentos, de críticas construtivas e maduras, 
imprescindíveis para uma escola que se quer humanizada, 
cidadã, que possa realmente contribuir com a melhoria da 
qualidade de ensino oferecida à nossa comunidade. 

      É importante a mediação consciente, atenta, ponderada, 
porém, é fundamental paciência e que se contenha 
ansiedades. Mesmo porque, quando se trabalha com 
educação, muitos dos resultados são subjetivos e não 
possuem prazos de validade ou para aparecer e também não 
podem ser padronizados. A maior qualidade está no processo, 
que evoluirá com rapidez ou lentidão, dependendo das 
características dos envolvidos. 

 

        Desde 2002, há o esforço para a construção de um Projeto coletivo de escola, 

que se dê efetivamente, não apenas no plano do discurso. No intuito de obter níveis 

crescentes de participação, os funcionários foram incluídos em todas as reuniões 

pedagógicas – prática incomum na maioria das escolas. Criou-se uma comissão 

para preparar o processo de eleições diretas para o Conselho de Escola, com toda a 

transparência possível e mantendo-se a preocupação de incluir, de fato, todos os 

segmentos da escola nos debates e discussões. Foram utilizados inclusive os 

sábados para a realização de reuniões com os pais e comunidade. A Associação de 

Pais e Mestres foi reorganizada em processo semelhante. Houve grande esforço por 

parte da direção em subsidiar as discussões com informações sobre legislação e 

atribuições de cada colegiado. A organização do  grêmio estudantil também fez 

parte  do processo de implementação de mecanismos participativos na escola, com 

formação de chapas e eleições  em 2002 e 2003.  

        A equipe de direção acredita que o processo democrático significa a 

possibilidade de tomada de consciência para as classes populares, acerca de sua 

importância na conquista de uma sociedade melhor. Compreendem a participação 

como sendo um processo didático, no qual o aprendizado adquirido possa ser 

utilizado em outros setores e em outros momentos da vida social. Justificam tal 

posicionamento afirmando que  
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“(...) durante esse processo são formadas lideranças com 
perfil democrático. O autoritarismo interessa apenas para a 
classe dominante, pois ela possui os mecanismos em suas 
mão, os meios de comunicação, o dinheiro que lhe dá 
estrutura, o conhecimento das leis feitas por eles, entre outros. 
Assim, esse processo democrático possui uma importância 
por si só, pois é um processo político, didático, pedagógico, 
social e cultural”. 

 

        O Projeto Político Pedagógico da escola deixa claro não apenas o 

posicionamento político da equipe de direção, mas preocupa-se em caracterizar a 

clientela da escola em seus diversos aspectos, incluindo dados estatísticos acerca 

da comunidade, obtidos através de questionário sócio-econômico aplicado aos 

alunos e pais em 2002. Tais dados demonstram que os pais dão grande importância 

à escola, e procuram manter as crianças e jovens nela mesmo em situações de 

extrema adversidade. Dados constantes neste questionário apontam que 89 % dos 

alunos nunca deixaram de freqüentar a escola, evidenciando sua relevância da 

escola para a comunidade. Segundo a direção, há uma média de trinta alunos por 

série esperando uma vaga nesta unidade escolar, como conseqüência de migrações 

para o bairro ou alunos que desistiram há tempos e querem retornar aos estudos.  

        De acordo com o professor coordenador, o Conselho de Classe burocrático que 

a escola realizava não estimulava o comprometimento do aluno, já que eles não 

sabiam o que se falava sobre eles. A participação dos pais também era mecânica e 

não contemplava as necessidades de compreensão dos reais problemas e 

dificuldades de seus filhos enquanto alunos. Afirma que há ainda um longo caminho 

para a democratização:  

 

“O modelo antigo – conselho de classe e série e reunião de 
pais  burocratizados – está enraizado no imaginário popular. 
Seja para alunos, pais, gestores ou professores, o processo 
de mudança tende a provocar reações. O paradigma 
tradicional é conhecido e sabemos como enfrentá-lo. O novo, 
o desconhecido, provoca receios. A transformação deve ser 
lenta, mas constante. O que percebemos, analisando 
friamente os números, é que ainda há muito por fazer”.  

 

        Os números mencionados pelo coordenador referem-se aos resultados  obtidos 

pelos alunos em relação à apreensão dos conteúdos, sintetizados pelos professores 

através das notas bimestrais, e à presença dos pais nas reuniões do Conselho. Um 
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balanço inicial da equipe de direção mostra que não houve a melhora esperada no 

rendimento dos alunos. Ao contrário do esperado, em números absolutos, houve um 

pequeno aumento das  notas “vermelhas” após o primeiro Conselho Participativo. A 

equipe de direção, juntamente com os professores, ao analisar os resultados 

mensuráveis, considera que o processo ainda está em seu início, e que há muitos 

outros resultados que não podem ser verificados de imediato.  Um desses resultados 

é a elevação da auto-estima de alunos, que se expressa através dos planos que 

fazem para o futuro. Nas conversas que mantivemos com alunos do Ensino 

Fundamental, pudemos perceber que, de maneira geral, eles mantém expectativas 

de aquisição de conhecimentos que lhes possibilitem maior compreensão dos 

inúmeros problemas sociais de sua comunidade. Dentre os problemas citados pelos 

alunos, estão itens como o desemprego, as drogas e a violência. Dão opiniões, 

fazem propostas e disputam a palavra. Nesse aprendizado, afirmam-se como 

sujeitos. 

 

2. 3. 3  Os professores da Escola Viva e suas práticas: permanências e rupturas 

durante o processo participativo 

 

        A escola Viva conta atualmente com 62  professores, sendo 39 efetivos 

(concursados) e 23 Ocupantes de Função Atividade (OFA). Como nas demais 

escolas estaduais, o número de professores efetivados através de concurso público 

aumentou consideravelmente nos últimos anos, em virtude da promoção de 

concursos pela Secretaria de Educação. Houve, ainda, o aumento da carga horária 

e a inclusão de algumas disciplinas nas grades curriculares, que em tese provocaria 

um sensível  aumento da demanda por professores. Entretanto, está em curso um 

processo acelerado de fechamento de salas, especialmente no período noturno, fato 

que estaria equilibrando a oferta de aulas para os profissionais. Um dos fatores 

responsáveis pelo fechamento de tais salas no curso noturno é a substituição do 

ensino regular pela modalidade de curso supletivo – que encurta a permanência de 

jovens e adultos na escola. Tal substituição coincidiu com a implantação das 

políticas de correção de fluxo idade-série no estado de São Paulo e possui 

implicações sobre o aproveitamento curricular de considerável parcela do alunado, já 
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que a oferta de cursos regulares no período noturno destina-se aos alunos cuja 

idade se ajusta  à série.12   

      O crescente processo de pauperização dos professores, aliado à formação 

insuficiente ou inadequada para a realidade na qual atuam, bem como muitos outros 

problemas específicos da categoria,  são   fatores que interferem negativamente na 

atuação profissional, agravando  os problemas originados nas carências estruturais 

do sistema escolar.  

        Embora a Escola Viva ofereça espaços democráticos e o esforço da equipe 

gestora seja grande no sentido de estimular atitudes e práticas condizentes com 

suas concepções, há entre os professores a permanência de práticas tradicionais, 

mescladas com valores e normas advindas da racionalidade burocrática.  

Incompatíveis com as concepções da equipe de direção e com as necessidades 

reais dos alunos, a permanência de tais práticas produz  contradições  em duas 

direções: entre os professores e direção e entre professores e alunos. Os conflitos 

com os alunos manifestam-se no cotidiano da sala-de-aula, nas reuniões com os 

pais, nas queixas formalizadas contra eles à equipe de direção, mas raramente são 

levados de forma explícita às reuniões do Conselho de Classe e Série Participativos. 

Mais do que nas demais escolas observadas, há aqui o cuidado redobrado dos 

professores com as explicações que dão aos pais sobre as contendas do dia-a-dia 

escolar. Parecem estar num processo de ruptura com muitas das concepções que 

mantinham anteriormente, mantendo, entretanto, práticas fincadas ou no 

tradicionalismo, ou no burocratismo e, por vezes, em ambos. 

        A maioria dos professores da escola, assim como ocorre em toda a região do 

ABC, graduou-se em faculdades particulares, em cursos de licenciatura ou 

bacharelado com complementação pedagógica. A política salarial dos últimos anos, 

aliada às jornadas extenuantes, dificulta ou impossibilita a continuidade da formação 

                                                 
12

 As escolas são orientadas a matricular alunos “fora da idade” na modalidade  suplência, mesmo 
que eles optem pelo curso regular. Se, por um lado,  é fato que a manutenção dos cursos supletivos é 
necessidade para combater o analfabetismo e dar oportunidades para que adultos possam estudar, 
por outro lado, muitos jovens, especialmente os alunos que foram reprovados no Ensino Médio e que 
poderiam obter melhor rendimento no Ensino Regular são “empurrados” para o supletivo à sua 
revelia, sem a chance de optar, pois as escolas são orientadas a oferecer  vagas na modalidade EJA 
aos alunos com maior idade. A  Deliberação CEE Nº 9/2000, que estabelece diretrizes para a 
implementação dos cursos de Educação de Jovens e Adultos no Estado de São Paulo, fixa em 14 
anos a idade permitida para as matrículas nesta modalidade para o ciclo II do Ensino Fundamental e 
17 anos para o Ensino Médio. 
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através de cursos de especialização ou mestrado. Por outro lado, as capacitações 

“em serviço” adotadas pela Secretaria de Educação não satisfazem às necessidades 

dos professores, pois além de serem ofertadas em formatos inadequados 

(professores multiplicadores capacitados nas Oficinas Pedagógicas), priorizam os 

gestores (diretores e coordenadores). Pode-se dizer, portanto, que os professores 

carecem de uma formação realmente reflexiva, crítica  e aprofundada, problema 

observado em toda a rede estadual paulista. Assim sendo, parece-nos possível falar 

em proletarização dos professores, à medida que reconhecemos elementos desse 

processo nas escolas estaduais: pauperização crescente, formação insuficiente, 

submissão à hierarquia que impõe mudanças a partir do ‘topo’, estrutura curricular 

arcaica, espaços e tempos escolares inadequados, superlotação das classes e 

jornadas extenuantes13, estabelecimento de rotina e padronização de procedimentos 

didáticos em virtude da jornada ampliada, pouco tempo disponível nas HTPCs para 

reuniões mais produtivas etc.    

        Esse processo de proletarização dos professores traz consigo a crescente 

alienação, pois além de afastá-los dos procedimentos deliberativos que terão 

influência direta em suas práticas (não decidem de fato sobre conteúdos e 

currículos, horários, etc.; não são consultados efetivamente  pelos que formulam as 

reformas) e reflexivos (formação tecno-burocrática, que enfatiza técnicas em 

detrimento de formação crítica), submete-os à rotina padronizada da sala-de-aula, 

que acaba por inviabilizar o trabalho criativo e intelectual. No cotidiano dos 

professores, tal quadro se traduz em elevados níveis de frustração. Entre as práticas 

que conhecem e foram legitimadas pela tradição, que “funcionavam” nos tempos em 

que a escola pública era para poucos, e as novas propostas mais compatíveis, em 

tese, com a inclusão massiva das classes populares, os professores tendem a 

manter as primeiras.  Ao serem desconsiderados como intelectuais pelos que 

formulam as políticas públicas, não participam dos processos de elaboração das 

reformas, das reflexões necessárias a tais formulações, tornando-se meros 

executores de tais políticas.  

                                                 
13 Um professor da rede estadual de São Paulo deve manter uma jornada de trinta e três aulas 

semanais para obter um salário médio de um mil e quatrocentos reais, considerando-se as 
gratificações e auxílio-transporte.  
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        Assim como nas demais escolas estaduais paulistas, as questões relacionadas 

à indisciplina e comportamento estão dentre as que mais preocupam e ocupam os 

professores. Suas práticas demonstram ainda a predominância da compreensão da  

sala-de-aula como um lugar no qual deva predominar o silêncio, aulas expositivas, 

matéria na lousa, cadernos em ordem. Embora admitam as limitações da atual 

estruturação do ensino público, ainda esperam que os alunos sejam capazes de 

assimilar os conteúdos rapidamente, e que tal assimilação seja passível de 

verificação através de provas e avaliações similares.  Dessa forma, para muitos 

professores, “a palavra autorizada é a do mestre, ela mesma é definida pelo 

programa e pelas instruções sobressalentes. O caderno funciona como registro e 

permite a inspeção, o controle da conformidade. Os dispositivos audiovisuais 

permitem difundir programas pré-fabricados que correspondam a um discurso 

escolar estritamente subordinado à organização”. (Tragtemberg, 1982, pg. 53) 

        Os professores afirmam levar em conta a trajetória dos alunos, suas histórias 

de vida, seus percursos escolares ao definirem as metodologias e avaliações. 

Entretanto, constatamos práticas contraditórias com tais afirmações, à medida que 

mantém majoritariamente os métodos tradicionais de transmissão de conteúdos e 

expectativas de que os alunos assimilem esses conteúdos. As dificuldades de 

aprendizagem de determinados conteúdos são atribuídas à falta de pré-requisitos 

(conhecimentos prévios na seqüência lógica dos conteúdos), bem como aos 

distúrbios de comportamento e número excessivo de alunos nas salas. Os 

instrumentos de avaliação que os professores mais utilizam são as provas e os 

trabalhos escritos. A maioria exige que os alunos mantenham cadernos organizados 

e completos, e tais cadernos também contam para a composição das notas 

bimestrais. Atribuem às  famílias a responsabilidade maior pelo sucesso ou pelo 

fracasso escolar. Em geral, consideram que alunos cujas famílias não se encaixem 

nos padrões clássicos de estrutura (pai empregado, mãe com tempo disponível para 

cuidar dos filhos na maior parte do dia) são menos aptos ao aprendizado e menos 

obedientes. Consideram a ausência do acompanhamento familiar um dos problemas 

mais graves da escola pública, pois tais famílias não auxiliam a escola em relação às 

cobranças das tarefas escolares, não impõem limites aos filhos, não comparecem 

sempre às reuniões e não oferecem aos filhos preceitos mínimos de uma educação 

mais refinada. Embora haja cuidados com as formas de manifestação de tais 
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concepções, elas podem ser facilmente verificadas nas falas de muitos professores 

durante o Conselho Participativo.  

        Não observamos, durante as reuniões deste colegiado, autocrítica por parte dos 

professores no que se refere à sua própria atuação profissional. De maneira similar 

às demais escolas, os  esteriótipos predominam quando procuram explicar as 

causas do baixo aproveitamento de alunos, ou quando buscam as causas da 

evasão. Explicações enfatizam a baixa renda familiar, utilizam a teoria do “déficit 

cultural” etc. Embora demonstrem certa preocupação com suas limitações 

profissionais, admitindo que há necessidade de modificações de certas práticas em 

sala-de-aula, procuram destacar que tais limitações são decorrência da organização 

da escola e das políticas públicas, atribuindo às últimas maior responsabilidade pela 

desorganização da educação.  

        Em geral, os professores de todas as escolas observadas reconhecem a 

necessidade de formação continuada, afirmam a intenção de continuarem 

estudando. Criticam o formato das capacitações oferecidas pela Oficina Pedagógica 

da Diretoria de Ensino, mas reivindicam cursos mais aprofundados de “reciclagem” 

da SEE.  

        A ênfase dos professores nos problemas relacionados à indisciplina dos alunos 

no momento do Conselho dificulta o aprofundamento das discussões acerca dos 

demais aspectos da vida escolar, à medida que condiciona as possibilidades de 

maior eficácia das aulas às dificuldades na obtenção do enquadramento dos alunos 

aos padrões que os professores almejam. O tempo das reuniões do Conselho 

Participativo é tomado, na sua maior parte, por queixas contra os alunos menos 

comportados, o que acarreta a necessidade de os pais se justificarem aos 

professores. As discussões sobre adequação de conteúdos, programas de curso, 

projetos interdisciplinares e seus resultados sobre o aproveitamento dos alunos  e 

outros itens variados pertinentes aos processos de avaliação, não encontram nos 

Conselhos de Classe Participativos seu fórum privilegiado.  

        Mais uma vez, constatamos contradições entre o apregoado na legislação e o 

praticado nas escolas, pois o Parecer 67/98 é claro quanto aos objetivos do 

Conselho de Classe e Série, que deveriam ser “colegiados responsáveis pelo  

processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem”. 

Sobre a avaliação interna do ensino e da aprendizagem, o Conselho de Classe e 
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Série deveria propiciá-la, de acordo com a lei, de forma contínua, cumulativa e 

sistemática, conforme estabelecido no mesmo Parecer CEE Nº 67/98: 

 

Artigo 40 - A avaliação interna do processo de ensino e de 
aprendizagem, responsabilidade da escola, será realizada de 
forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de 
seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de 
cada aluno, em relação à programação curricular prevista e 
desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 
Artigo 41 - A avaliação interna do processo de ensino e de 
aprendizagem tem por objetivos: 

I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas 
dificuldades; 
II - possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 
III - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para 
superar as dificuldades; 
IV - fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à 
necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos de 
reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e 
reclassificação de alunos; 
V - orientar as atividades de planejamento e replanejamento 
dos conteúdos curriculares. 

 

        Se, por um lado, não observamos nem na Escola Viva, nem nas demais 

escolas o direcionamento do Conselho Participativo para as questões mais 

relevantes que poderiam estar dificultando a aprendizagem, por outro lado, nos 

parece que os professores usam este colegiado para apontar as dificuldades que 

eles mesmos apresentam no processo de ensino (isoladamente da aprendizagem), 

visto como sua atribuição. Ao localizarem as causas do baixo rendimento nos 

alunos, reforçam sua própria dificuldade em lidar com esses  alunos – os que não se 

encaixam nos padrões esperados.  Sendo assim, concentram suas intervenções no 

Conselho nesse item: indisciplina. Os alunos mais ajustados, que obtêm boas notas, 

não são objetos de discussões, sendo dispensados com seus pais tão logo recebam 

os boletins após a explanação dos professores.  

        A direção da Escola Viva, consciente desse despreparo dos professores para 

lidar com tal situação, está procurando implementar instâncias de discussões extra-

conselho de classe, nas quais professores, pais e alunos são chamados à reflexão e 

ao comprometimento no sentido de propor soluções diferenciadas para cada caso.  

        Se a lei afirma que ao Conselho de Classe e Série competem o diagnóstico e 

registro dos progressos e dificuldades dos alunos, as discussões deveriam 
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considerar os vários fatores que determinam tais progressos e dificuldades, não 

apenas a indisciplina – já que ela é um dos fatores que impõe dificuldades. Alunos 

que apresentam déficits de alfabetização, ritmos de aprendizagem diferenciados dos 

demais, timidez excessiva, defasagens de conteúdos anteriores e muitos outros 

problemas, inclusive relacionados à saúde física e mental, são tratados pelos 

professores nos Conselhos como sendo secundários, diante da ênfase que dão ao 

fator “comportamento inadequado”. Muitos problemas com alunos indisciplinados 

são decorrentes do desinteresse provocado pelas situações de não-aprendizagens 

dos alunos que “desistiram de aprender” em virtude da não compreensão de itens 

anteriores, acumulando, dessa forma, defasagens de conteúdos. Assim, tais alunos 

“perdem o interesse”. Em nossa observação, pudemos constatar que os professores 

conhecem o problema da relação entre a perda de interesse e as defasagens de 

conteúdos, citando-as, inclusive, em suas explicações. Porém, embora tenham tal 

conhecimento, não foram observadas práticas  que procurem diminuir a incidência 

deste problema.  

        A autoavaliação por parte dos alunos também é recomendada pela lei 

mencionada (item II, art. 41), sendo, entretanto, ignorada na maioria das escolas. Na 

Escola Viva, a equipe de direção instituiu esse mecanismo como parte da proposta 

pedagógica e está adequando sua forma aos tempos escolares. Por enquanto, ela 

acontece através da aplicação de questionários aos alunos, contendo itens relativos 

aos fatores dificultadores ou facilitadores de aprendizagens. 

        Em virtude do próprio rodízio de professores entre escolas por conta do 

processo centralizado de atribuição de aulas, dos concursos de remoção e do 

recente ingresso após o último concurso (em 2005 houve massivo ingresso de 

aprovados no concurso de 2004), os professores da Escola Viva ainda não podem 

ser considerados um corpo docente com identidade própria. Não houve tempo para 

a formação de um grupo de trabalho mais coeso quanto aos objetivos e metas, nem 

com acúmulo de discussões que lhes permita um grau de identidade considerável. 

Também há, ainda, um grau elevado de distanciamento entre eles e a equipe 

gestora, no sentido de formação de grupo, embora haja por parte dos últimos um 

considerável esforço na construção do coletivo democrático, no qual todos tenham 

compromisso e voz. Entretanto, mais do que nas demais escolas observadas, 

pudemos constatar que há grandes avanços nesse sentido, que se traduzem no 
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incremento de comissões de trabalho variadas, de projetos interdisciplinares, de 

HTPCs mais politizadas etc.  

        Assim como nas demais escolas da rede estadual paulista, os professores da 

Escola Viva são críticos em relação às reformas impostas pelas políticas neo-

liberais, apontando muitos de seus efeitos nefastos para a sociedade e para a 

escola. Mantém, entretanto, a crença no poder transformador da educação em 

contradição às condições objetivas para o exercício profissional.  Consideram os 

currículos desarticulados e defasados e mencionam a velocidade das 

transformações tecnológicas como um dos fatores que os governos deveriam 

considerar ao traçarem as políticas públicas. Também apontam a falta de 

perspectivas profissionais futuras dos alunos como um dos fatores que os 

desestimulam.   

        Há, ainda, na Escola Viva, a predominância das aulas expositivas, sendo que 

os professores raramente utilizam recursos diversificados em suas aulas e atribuem 

a esta falta de diversificação às dificuldades de infraestrutura da escola, a falta de 

materiais para os laboratórios, a falta de tempo para organizarem melhor tais 

atividades, a falta de monitores para os laboratórios de informática, ao estado 

precários dos computadores etc. Utilizam pouco a biblioteca da escola, mas afirmam 

que estimulam os alunos a utilizá-la. Os professores que costumam programar 

atividades que envolvam recursos diversificados da escola, como biblioteca e salas 

de informática, são a minoria. Por outro lado, observa-se grande envolvimento com 

projetos de grande porte, que impõem quebra de rotina e atividades diversificadas 

de programação entre seus pares,  pesquisas e orientações aos alunos. Em tais 

ocasiões, é comum, inclusive, professores comparecerem à escola fora de seus 

horários de trabalho (não há pagamento de hora-extra nas escolas estaduais). Para 

as reuniões do Conselho Participativo, a maioria dos professores costumam 

comparecer, mesmo fora de seus horários, a pedido da direção.  Compreendem ser 

esta uma necessidade para o sucesso da empreitada.  

        Consideramos que os professores da Escola Viva atravessam um momento de 

ruptura com conceitos e parâmetros que eram tradicionalmente aceitos durante seu 

processo de formação. Ao mesmo tempo em que reproduzem as relações de poder 

que conhecem, às quais também foram submetidos durante tanto tempo, deparam-

se agora com um novo projeto de escola, proposto pela equipe de direção e pelos 
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novos paradigmas teóricos apresentados nos diversos cursos de capacitação a que 

se submetem, bem como nos próprios cursos universitários nos quais se formaram. 

Dessa forma, vivenciam situações de conflito, sentindo-se por vezes impotentes para 

lidar com as novas exigências de uma escola que, agora, deve incluir de fato as 

classes populares. Por vezes, os professores criticam a legislação, considerando-a 

excessivamente complacente com os alunos indisciplinados. Mencionam como 

exemplo o  Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), que prevê muitos 

direitos aos alunos, mas impede os antigos mecanismos punitivos tradicionalmente 

utilizados pelas escolas, como “expulsão” “suspensão”, etc.  Como se percebe, a 

ruptura com antigos paradigmas de educação escolar é lenta, sendo que estes 

continuam coexistindo de forma integrada às posturas e propostas mais 

progressistas.  

        Na Escola Viva, foi criado um “Contrato Pedagógico”, que deve ser respeitado 

por alunos e professores. Este contrato é elaborado no início do ano, entre os 

professores e os alunos de cada classe, após discussão intensa. Estipulam regras e 

normas de convivência, discutem e votam. Todos devem respeitar o contrato. Todos 

têm uma cópia no caderno e os pais devem estar cientes. O voto dos alunos é 

sempre deliberativo, não apenas consultivo como em outras escolas. De maneira 

geral, os professores são defensores desse mecanismo, pois utilizam-no como 

instrumento de pressão para manter os alunos mais atentos e comportados na sala-

de-aula.  

        Pudemos constatar, apesar das dificuldades do processo, o aprofundamento 

das discussões acerca dos procedimentos intraescolares, além da vinculação de tais 

discussões às questões mais políticas. Nas HTPCs, por exemplo, os coordenadores 

e direção procuraram situar os problemas no contexto sócio-econômico e político do 

bairro, e conseqüentemente, possibilitar o gradual aumento da politização de todos. 

Ficou clara a importância da equipe gestora no processo de democratização da 

escola, bem como o comprometimento com a construção da escola na qual 

acreditam. Percebemos o esforço de contrapor-se ao papel burocrático esperado de 

cada um na escala hierárquica e a tentativa de construção da escola 

verdadeiramente participativa, que insiste  na recusa em manter-se como instituição 

meramente  burocrática. São, dessa forma, condizentes com seus propósitos e 

princípios no cotidiano, conforme anunciado no seu Projeto-Político-Pedagógico:  
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“Para todos os casos, é preciso perceber que os usuários 
desta escola, como da grande maioria das escolas públicas, 
são pessoas das classes populares, muitos sem o acesso às 
condições sociais mais elementares, deixados de fora, na 
marginalidade social. Portanto, é necessário um Projeto de 
Escola Pública Popular e tudo o que este conceito abrange em 
termos de uma pedagogia popular e democrática que altere 
todas as relações, que passem a ser dialogadas, profundas e 
atuando na essência, evitando superficialidades. Aqui não é 
possível compartimentalizar, é necessário um projeto 
multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, amplo, 
envolvendo todos os setores com a utilização de um método 
popular e democrático”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69

CAPÍTULO III 

AS EXPECTATIVAS EM TORNO DO CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE 

PARTICIPATIVO: O OLHAR DOS ALUNOS E SEUS PAIS 

 

 

 

3.1 -  A participação dos pais no Conselho de Classe e Série 

 

        Embora a legislação não faça exigências acerca da participação dos pais nas 

reuniões do Conselho de Classe e Série, muitas das escolas que estão promovendo 

a participação dos alunos abriram este colegiado também à participação dos 

primeiros. No parágrafo 2º do artigo 41 do Parecer CEE Nº 67/1998, estão previstas 

reuniões de todos os segmentos da escola para análise e reflexão sobre os 

procedimentos de ensino: 

 

§ 2°- No calendário escolar deverão estar previstas reuniões 
bimestrais dos conselhos de classe e série, dos professores, 
alunos e pais para conhecimento, análise e reflexão sobre os 
procedimentos de ensino adotados e resultados de 
aprendizagem alcançados.  

                              

        As escolas que resolveram incluir os pais no Conselho Participativo apontam 

vantagens administrativas e pedagógicas, apesar do maior grau de dificuldade para 

a organização do calendário escolar e da necessidade de mais tempo, tanto para o 

preparo das reuniões quanto para seu transcurso. Entretanto, apontam que os 

benefícios desta participação superam as dificuldades.  

        A participação dos pais num colegiado deste tipo poderia ter finalidades 

distintas, dependendo do grau de importância das decisões que devem ser tomadas 

e das intenções daqueles que as promovem. Poderia ser integradora apenas, ou 

então poderia transformar-se em mais um instrumento de legitimação da visão 

empresarial de escola que o “Estado Mínimo” tenta impor à sociedade. Haveria uma 

terceira finalidade?  
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        Observamos, ao longo desta pesquisa, que a necessidade de escolarização 

máxima possível é um consenso. Todos os atores do processo são defensores da 

escola pública, e todos afirmam a necessidade de obtenção de maior qualidade do 

ensino ofertado por ela. Mas não há consenso sobre os meios que devem ser 

utilizados para a obtenção desta qualidade. Daí a valorização da participação, 

defendida pelos que consideram benéfica a pluralidade de propostas que possam 

contribuir para aumentar essa “qualidade”. Entretanto, a convivência de várias 

concepções e metodologias no universo escolar, além de alimentar a pluralidade de 

idéias, propostas e atividades, alimenta também conflitos e contradições, 

evidenciando a necessidade de superação dos mesmos durante o processo.  

        Se observamos, por um lado, a permanência de posicionamentos acríticos em 

relação à escola, por outro pudemos encontrar exemplos de ruptura com o modelo 

vigente. Tais exemplos materializam-se nos profissionais que reconhecem a escola 

como instituição burocrática a serviço da reprodução das relações de produção e 

dominação, ou como o aparelho ideológico mais eficiente do sistema capitalista, mas 

que se recusam intensamente ao conformismo e à aceitação do instituído. São  

profissionais que  não negam o caráter ideológico da escola capitalista, mas 

conseguem perceber também as possibilidades deste verdadeiro universo no qual 

convivem basicamente pessoas pertencentes às classes populares. Mesmo os 

professores que atuam na rede estadual nos dias atuais, em grande número, 

consideram-se proletarizados em virtude de fatores já mencionados anteriormente.  

        Os profissionais que compõem a equipe de direção da Escola Viva, por 

exemplo, mantém a postura crítica sobre a escola, demonstrando nítida consciência 

acerca de seu papel ideológico. Para esses profissionais, a educação formal 

estruturada nos sistemas de ensino existentes é planejada justamente para 

transmitir e inculcar a ideologia da burguesia, cumprindo, dessa forma, sua função 

de reproduzir as relações de dominação. Ponderam, entretanto, as possibilidades 

que ela apresenta para a construção de posicionamentos críticos, à medida que as 

contradições se evidenciam.  Na fala do professor coordenador, por exemplo, é 

possível perceber o grau de compreensão que a equipe de direção mantém sobre as 

causas dos principais  problemas enfrentados por eles no cotidiano da escola:   
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  “(...) Os problemas com os quais nos deparamos na escola 
são inerentes à sociedade capitalista. A educação formal não 
é tratada com zelo por nenhum dos atores sociais. O Estado 
não faz os investimentos necessários. O professor não se 
atualiza. O aluno não tem hábitos de estudo. Os pais delegam 
à escola a total responsabilidade pela formação de seus filhos, 
inclusive a formação do caráter”.  

 

        O consenso sobre a necessidade de escolarização entre os usuários e 

profissionais da escola pública está relacionado ao caráter de legitimidade desta 

instituição. A racionalidade organizacional reforça no imaginário popular essa 

legitimidade, na medida em que a escola, como organização complexa, “apresenta-

se como uma forma à qual tudo deve se submeter”. (Tragtemberg, 1982, p. 46) 

        De forma semelhante,  Bourdieu (1998)  alerta-nos sobre a verdadeira função 

do sistema escolar: não se trata de forma alguma  de organização que contribua 

para a mobilidade social, ao contrário, ele atua eficientemente para a conservação 

social, "pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e 

sanciona a herança cultural e o dom social tratado como natural". (p. 41) 

      A cultura transmitida pela escola também é reconhecida como legítima – como a 

única verdadeiramente válida. Aos olhos menos críticos, a escola transmite uma 

“cultura natural e indiscutível”, como afirma Cunha (1975): 

 

    “A cultura da classe dominante é aceita oficialmente pelo 
sistema escolar como “natural” e indiscutível, e a cultura da 
classe trabalhadora como indecente, primitiva, grosseira. Os 
mecanismos cotidianos da prática escolar (...) concorrem 
“objetivamente” para a exclusão das crianças dessa origem da 
escola, logo nas primeiras séries”. (p. 223) 

      

 

        O   discurso acerca  da  necessidade  de  escola  universal  é  incorporado  

pelas classes populares, pois as classes dominantes procuram disseminar seus 

interesses como sendo os interesses do conjunto da sociedade.  De acordo com 

Tragtemberg (1982):  

 

      “Uma frase repetida continuamente pelos sociólogos 
liberais é que a escola constitui o mais importante canal de 
ascensão social. Tal proposição é exata na medida em que “a 
atribuição da posição social é hoje cada vez mais ligada ao 
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sistema de escolaridade”. Mas é errada e mistificadora, se se 
entender que a escola favoreça ou promova a mobilidade 
social. Eis que há fortíssimos obstáculos que impedem a 
inteligência e a capacidade de manifestar-se, privilegiando 
mais a cumplicidade com o sistema, como critério de 
ascensão social.” (p. 53) 

 

        Os pais dos alunos das escolas observadas acreditam sinceramente que a 

instituição escolar seja possibilitadora de ascensão social para seus filhos, sendo 

que a maioria deles costuma demonstrar um grau elevado de preocupação com o 

desempenho desses durante o processo de permanência na escola. Se é fato que a 

escola pública acolhe os filhos das classes populares, em sua maioria desprovida de 

“capital cultural”,  também é verdade que as famílias em questão procuram manter 

seus filhos na escola pelo maior tempo possível e procuram, dentro das limitações 

impostas pela ausência deste “capital cultural”14  e pelas dificuldades provocadas 

pela pobreza material, acompanhar seus filhos da melhor maneira. Embora não 

tenham clareza sobre as formas mais eficazes de realizar este acompanhamento, 

empreendem esforços no sentido de orientar os filhos  à submissão ao sistema 

escolar, por entenderem que há, na escola, pessoas mais competentes que eles 

para educarem seus filhos. Dessa forma, quando convocados à participação nos 

colegiados escolares, mantém expectativas de aprendizagem durante o processo, 

reivindicando informações que lhes possibilitem maior compreensão sobre o 

funcionamento da escola e sobre os mecanismos de ensino-aprendizagem. 

        Observamos que há significativa diferença nos graus e níveis de participação 

dos pais nas escolas observadas durante esta pesquisa. Na maioria delas, esta 

participação ocorre apenas no nível de informação e assume caráter utilitário. 

Porém, na Escola Viva a equipe de direção procura elevar o nível da participação de 

todos os envolvidos com os trabalhos escolares e também dos alunos e suas 

famílias. Dessa forma, a participação dos pais no Conselho de Classe, assume 
                                                 
14 De acordo com Pierre Bourdieu, o capital cultural pode existir sob três formas: no estado 
incorporado, no estado objetivado e no estado institucionalizado. No estado incorporado, encontra-se 
sob a forma de disposições duráveis do organismo, tendo como principais elementos constitutivos os 
gostos, o domínio maior ou menor da língua culta e as informações advindas da formação escolar. No 
estado objetivado, o capital cultural existe sob a forma de bens culturais, como livros, obras de arte, 
acesso a teatro etc. São decorrentes do capital econômico. O indivíduo apropria-se desses bens de 
forma simbólica através do capital cultural incorporado –- instrumentos e códigos necessários para 
decifrar o capital cultural objetivado. O capital cultural incorporado é herança da família estendida, 
prioritariamente. No estado institucionalizado, o capital cultural materializa-se por meio dos diplomas 
escolares.  
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características peculiares, extrapolando o nível de informação para atingir o nível de 

co-gestão, conforme a classificação de Bordenave15. Neste nível, a participação 

possibilita a administração compartilhada da organização escolar, sendo limitada, 

entretanto, pelos aspectos legais.   

Na Escola Viva, o  Conselho de Escola  é o colegiado no qual a participação 

assume tal caráter de maneira mais intensa. O processo de construção desse 

colegiado ainda está em curso e tem se demonstrado verdadeiramente democrático. 

Quanto aos Conselhos de Classe e Série Participativos, pode-se dizer, de forma 

semelhante, que também se encontram em processo de construção. Como já 

demonstrado no capítulo anterior, a equipe de direção da Escola Viva  está 

procurando ampliar todos os canais de participação da comunidade, sendo a 

inserção dos pais no Conselho de Classe e Série parte desse processo. Dentre as 

escolas observadas, é na Escola Viva que a participação dos pais ocorre de maneira 

mais elevada, em todos os colegiados.  

        Nas reuniões do Conselho Participativo da escola Viva, a presença dos pais 

costuma ser elevada – cerca de 80% comparecem, em todos os períodos, inclusive 

no noturno, quando nas demais escolas a freqüência desse segmento costuma ser 

inferior a cinqüenta por cento.  

        A dinâmica das reuniões é simplificada e objetiva, tendo por finalidade 

possibilitar o maior grau de compreensão possível acerca dos procedimentos 

escolares. Há, por parte da direção, o cuidado em explicar aos pais os objetivos do 

Conselho, seus fundamentos legais, os procedimentos pedagógicos e suas 

implicações nos resultados relativos ao aproveitamento dos alunos. Quando chegam 

à sala-de-aula – ambiente escolhido para o desenvolvimento da reunião – os pais 

recebem uma pasta-catálogo (cada pai ou mãe recebe a pasta de seu filho) que 

contém todas as atividades desenvolvidas pelos alunos durante o bimestre. Dessa 

forma, podem acompanhar a breve explanação de cada professor sobre os 

conteúdos trabalhados no bimestre, bem como verificar se seus filhos fizeram as 

atividades, como foi seu rendimento, quais suas principais dificuldades. Após a 

síntese que cada professor realiza sobre seu trabalho no bimestre, o coordenador 

enumera os principais problemas ocorridos com a turma e com cada aluno durante o 

                                                 
15 “O que é participação” p. 38-39. 
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bimestre e todos que quiserem podem manifestar suas opiniões, seus 

questionamentos, suas divergências e suas sugestões.  

A presença dos pais impõe uma dinâmica humanizadora, que amplia as 

discussões para além dos limites da sala-de-aula. Há um esforço mais direcionado 

para a resolução de problemas que possam interferir nas situações de 

aprendizagem,  pelo menos por parte dos pais, que procuram saber dos professores,  

as causas dos problemas apresentados pelos filhos. Por outro lado, observamos que 

uma parcela significativa dos pais não consegue acompanhar e compreender as 

explicações dos professores, mantendo-se numa posição de passividade durante o 

transcorrer das reuniões.  Muitos têm dificuldades para acompanhar as falas dos 

professores e ao mesmo tempo verificar as atividades feitas pelos filhos 

(apresentadas a eles na pasta-catálogo). Durante a reunião, alguns mal folheiam as 

pastas, pois lêem pouco. Outros (poucos) são analfabetos. Porém, todos tentam 

acompanhar. 

De maneira geral, os pais não costumam contra-argumentar com os 

professores, mesmo quando indagam destes as causas de alguma nota aquém de 

suas expectativas. Aceitam rapidamente as justificativas que os professores 

apresentam em relação às notas e ao comportamento dos alunos, tendendo a 

concordar que a falha foi de seu filho. Tentam, como podem, justificar as atitudes 

dos filhos, e muitas vezes os repreendem ali mesmo, durante a reunião.  

Quando questionados pelo Conselho em relação às atividades escolares dos 

filhos, não mentem. Dizem exatamente o que os filhos costumam fazer com seu 

tempo, quais são seus hábitos, como costumam (ou não) estudar. Suas falas são 

sinceras – por  vezes solicitam sugestões e ajuda dos professores sobre como 

poderiam lidar de forma mais eficiente com os filhos em relação aos deveres 

escolares.  

Cerca de 98% dos pais observados durante a pesquisa na Escola Viva 

afirmaram, em vários momentos,  que gostam do Conselho Participativo, destacando 

que passaram a compreender melhor o universo escolar no qual o filhos estão 

inseridos. São unânimes em afirmar que as relações com os filhos melhoraram, 

sentem-se  mais próximos  a eles, conversam mais com eles. Da mesma forma que 

repreendem os filhos quando estes não correspondem às suas expectativas quanto 
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ao rendimento e comportamento, também observamos algumas declarações de 

afeto por parte dos pais a seus filhos, que chegaram a emocionar os presentes.  

        Quanto mais elevado o extrato de classe social dos pais, mais participam 

ativamente das reuniões e maiores são as expectativas e exigências para com os 

filhos e para com os profissionais. Observamos que os pais e mães que mais se 

manifestam são também os mesmos que participam dos demais colegiados: alguns 

fazem parte da APM, outros do Conselho de Escola. Tais pessoas já estão bastante 

familiarizadas com os procedimentos escolares e suas falas ajudam a esclarecer os 

demais sobre detalhes do universo em questão.   

        De acordo com uma das mães que entrevistamos após uma das reuniões do 

Conselho Participativo, o espaço de participação aberto na Escola Viva é mais 

verdadeiro e profundo do que os de outras escolas. Segundo ela,  “(...) o que 

diferencia o Conselho participativo desta escola das outras é que aqui você pode 

‘brigar’. Você tem o direito de opinar, você escuta, mas pode falar o que pensa”. 

Menciona um exemplo deste direito de opinar, contando-nos que reclamou, certa 

vez, numa das reuniões do Conselho Participativo, de algo que considera uma “falta 

de respeito” por parte de uma professora de sua filha: 

 

        (...) “a professora disse para todos os alunos que foram 
naquele dia: ‘(...) que burros! O que vocês estão fazendo aqui 
hoje? Porque não ficaram em casa?’ Naquele dia muitos 
alunos faltaram, porque resolveram ‘esticar’ o recesso de 
julho. Mas eu não acho certo uma professora dizer uma coisa 
dessas para as crianças! Eles acabam achando que devem 
faltar sempre que os outros faltam. Acho isso uma grande falta 
de respeito com os alunos e com a gente que se esforça tanto 
para fazer os filhos gostarem da escola”. 

 

Afirma que reclamou na reunião e que a professora teve que se explicar. 

Depois desse fato, não houve mais necessidade de reclamar de nenhum professor, 

segundo declarou.   

Outra mãe entrevistada diz que já reclamou no Conselho Participativo da  

“falta de respeito”  entre professores e alunos: 

 

 “Acho que o respeito tem que vir de cima, dos professores 
primeiro.  Tem professor que trata o aluno com falta de 
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educação, que grita, que até xinga o aluno. Daí o aluno 
responde e ele não gosta. Eu já percebi essa falta de respeito 
de um professor até na reunião, junto com os pais. Um 
professor mandou o menino ‘calar a boca’ na frente do pai. 
Daí, não agüentei – falei o que penso.” 

 

        De acordo com os pais entrevistados e observados durante a pesquisa, a 

participação deles não se restringe a reclamações. Destacam também a importância 

do contato com todos os professores juntos, já que nesse momento podem cruzar 

informações sobre atitudes e comportamentos de seus filhos, como explica outra 

mãe ouvida por nós: 

 

 “(...) o legal, nesta reunião, é que todos os professores 
participam e todos falam como é seu filho. Só participando 
que você vê realmente quem é quem. Às vezes a gente 
pensa que o filho da gente é incapaz de determinadas 
atitudes, mas quando vai ao Conselho Participativo percebe 
que seu filho não é nenhum santo. Em casa ele é de um jeito 
e quando se junta aos colegas na escola, fica bem diferente. 
Se é só um professor que fala, a gente acredita duvidando, 
porque lá no fundo fica pensando se isso acontece mesmo. 
Mas quando todos os professores falam do seu filho as 
mesmas coisas, você até consegue enxergar ele aprontando.”  

 

        Há, na Escola Viva, um grau maior de informação sobre os limites impostos 

pela legislação à atuação dos profissionais da Rede Estadual de Educação. A 

direção faz questão de prover os pais com esclarecimentos e explicações acerca da 

legislação. A cada reunião do Conselho de Escola e dos demais colegiados, a 

legislação que regulamenta ou permeia cada tema é amplamente explicitada, de 

forma a que se evite distorções nas decisões. Dessa forma, a direção espera 

contribuir para que o grau de compreensão crítica da realidade aumente, 

possibilitando  a definição de estratégias condizentes com as necessidades da 

escola.  

Observamos que, apesar de haver na Escola Viva um grau mais elevado de 

participação dos pais em várias instâncias e órgãos escolares, ainda predomina por 

parte destes uma concepção de escola nos moldes tradicionais, no sentido já 

apontado no capítulo I deste trabalho. Dessa forma, percebemos que a maioria dos 

pais condena itens progressistas da legislação em vigor, considerando-os entraves 

ao trabalho dos profissionais da escola. Nesse sentido, são comuns  por parte dos 
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pais as reclamações sobre o que consideram “limitações impostas pela legislação 

atual” que impede, por exemplo,  que os “maus alunos” sejam expulsos da escola. 

Acham que a legislação atual, como a Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) dá “muitos direitos” aos alunos. Afirmam que os alunos conhecem seus 

direitos “até demais” e argumentam de igual para igual com professores e com a 

direção. Compreendem a legislação ainda de forma fragmentada e 

descontextualizada, pois a maioria não dispõe de tempo para aprofundar o estudo 

da mesma. O processo participativo em curso, ainda recente, tende a forjar cidadãos 

mais críticos e reflexivos, porém, trata-se de um processo em construção, 

contraditório e conflituoso, no qual pode-se constatar a permanência de 

representações patrimonialistas integradas aos padrões burocráticos que a 

legislação corporifica.  

        Outro exemplo da permanência de tais representações tradicionais é a 

reivindicação de alguns pais quanto à formação de classes homogêneas, nas quais 

alunos tidos como mais “fracos” ou “bagunceiros” sejam agrupados entre seus 

pares, separados dos demais alunos, para que não atrapalhem o rendimento dos 

que são considerados melhores quanto a rendimento e comportamento. 

Observamos, entretanto, que tal posicionamento não é unânime entre os pais, já que 

alguns deles demonstram, nas suas falas,  que compreendem as implicações 

pedagógicas de tal posicionamento.  

Uma das principais reclamações dos pais que participam do Conselho de 

Classe e Série é relativa ao elevado índice de faltas-dia de professores ao trabalho, 

pois entendem ser esse um dos problemas que mais afetam os alunos. Segundo 

uma das mães, já houve dia no qual a filha só teve uma das seis aulas previstas, 

porque faltaram cinco dos  professores que dariam aulas na classe. Os pais são 

unânimes em afirmar que deveria haver algum mecanismo na legislação que 

possibilitasse ao diretor tirar as aulas dos professores que costumam faltar demais, 

já que os consideram descomprometidos. Pudemos constatar que este problema 

realmente preocupa os  pais, já que suas falas nesse sentido são recorrentes. Uma 

das mães declarou que, ao procurar um professor “faltoso” para indagar dele o 

motivo das faltas, obteve como resposta: “estava doente, tenho atestado médico. 

Será que não posso ficar doente?” Segundo ela, “se o professor falta e não avisa 
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que vai faltar, a escola não pode chamar os professores eventuais16. Então a classe 

fica sem aulas e os alunos sem nenhuma atividade. Acabam muito prejudicados.”  O 

resultado da conversa com o professor faltoso em questão, segundo a mãe, foi 

positivo num primeiro momento, pois as faltas dele diminuíram. Mas este professor 

se removeu da escola no final do ano.   

        Outra mãe afirmou que há professores que faltam demais e não procuram 

refletir sobre as conseqüências dessas faltas para os alunos.  Acha que, se estão 

doentes, deveriam afastar-se fazendo uso da licença médica, para que a escola 

possa providenciar substitutos. Mas, segundo ela, “a maioria dos que faltam não 

avisa a escola que vão faltar para que se possa chamar um ‘eventual’ que possa 

substitui-lo”, afirma.  

        Essas falas parecem confirmar a existência de  um  sentimento corporativista 

entre os professores, conforme apontamos no capítulo I deste trabalho. Os 

professores não gostam do controle da comunidade sobre seu trabalho, pois não se 

vêem como servidores da comunidade, mas sim da organização burocrática.   

        Por outro lado, se há por parte dos professores um mal-estar provocado pelo 

aumento da participação dos pais nos colegiados, o mesmo não ocorre com a 

direção. Segundo uma das mães participantes do Conselho de Escola, da APM e do 

Conselho de Classe e Série,  

 

“o  diretor atual é politicamente correto, vai até onde a lei 
permite, tentando fazer o melhor possível. Ele é acessível, 
recebe os pais a qualquer hora, está sempre disponível para 
os pais.  Pede opiniões e sempre convida a gente para 
participar de reuniões dos colegiados.  A diretora anterior era 
autoritária, achava que tinha o direito de fazer qualquer coisa 
na escola sem dar satisfações aos pais. Certa vez insistiu para 
que os pais da APM fossem vender ovos de páscoa nas salas-
de-aula para arrecadar dinheiro para a APM. Hoje a gente 
sabe que a lei não permite isso. O diretor atual faz questão de 
explicar tudo direitinho, o que pode e o que não pode fazer por 
causa da lei. Todos entendem. Não era assim com a outra 
diretora. Ela não esclarecia os pais sobre a lei”.  

 

                                                 
16 Professor eventual é um profissional cadastrado pela escola para substituir professores que faltam 
num determinado dia. Este profissional não possui vínculo empregatício com a escola, e recebe o 
pagamento apenas pela aula dada. As escolas costumam cadastrar vários professores eventuais, 
pois o número de faltas-dia dos professores costuma ser elevado em toda a rede estadual. Se os 
professores não avisarem a escola que irão faltar, não haverá tempo para convocação do professor 
eventual, a não ser nas últimas aulas. 
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        Alguns pais comparam o diretor atual com outros de escolas próximas que 

conhecem e afirmam que há diretores que não permitem a participação, que 

dificultam ao máximo o acesso dos pais à escola. Mencionam, nas suas falas, 

exemplos nominais de diretores que são autoritários, inclusive alguns que criticam a 

Escola Viva por causa da direção democrática.  

        De acordo com vários pais entrevistados, a reunião do Conselho de Classe 

Participativo  permite um acompanhamento mais pontual por parte deles aos filhos. 

Elogiam as pastas-catálogo que recebem no início das reuniões,  apesar de nem 

sempre compreenderem os conteúdos das avaliações. Uma das mães destaca que 

é possível verificar se o filho faz todas as atividades, se não faltam provas, se houve 

atividades suficientes para avaliar os alunos. Quando não entendem alguma 

atividade que há na pasta-catálogo, comparam-na com as pastas dos outros alunos, 

perguntam aos professores, aos filhos e à coordenação. Dessa forma, mesmo que 

não seja possível compreender o conteúdo das pastas, podem verificar se o filho 

pelo menos tentou fazer as atividades propostas.  

        As iniciativas tomadas pela equipe de direção da Escola Viva em relação à 

promoção de efetiva participação dos pais em seus colegiados são elogiadas não 

apenas pela comunidade local, mas também por profissionais de outras escolas, 

interessados em desenvolver processos semelhantes nos locais em que atuam. Por 

outro lado, existem também aqueles que condenam a participação ativa  dos pais 

por considerarem-na uma espécie de intromissão na gestão escolar. Como nos 

esforçamos para demonstrar nos capítulos anteriores, a concepção patrimonialista 

de escola que ainda persiste entre muitos profissionais acaba se tornando uma 

grande barreira para o incremento de mecanismos de participação democrática no 

âmbito das escolas. Quanto aos pais, a este sentimento patrimonialista podemos 

acrescentar a permanência de visão tradicional sobre a escola, permeada pelo 

conformismo e pela submissão ao aparelho escolar. Dessa forma, pensam estar 

garantindo  chances de ascensão social para seus filhos.  
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3.2   Os alunos e suas expectativas: aprendendo as lições da participação 

 

        No ano de 2006, havia 892 alunos matriculados no Ensino Fundamental e 690 

no Ensino Médio, na Escola Viva, perfazendo um total de 1582.  Assim como a 

maioria das escolas da rede estadual, as salas de aula acomodam uma média de 40 

alunos cada uma, número considerado excessivo tanto pelos educadores quanto 

pelos próprios alunos e seus pais.   

 A política de correção de fluxo adotada no estado de São Paulo  na última 

década, provocou significativo equilíbrio na relação entre a demanda por matrículas 

e o número de vagas disponíveis nas escolas estaduais. Segundo a  Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo, no início de 2007 as matrículas no Ensino 

Fundamental abrangiam 98,5% das crianças e jovens, e, no Ensino Médio, este 

percentual era de  86,9%. De acordo com  informações da Diretoria de Ensino local, 

todas as  crianças e adolescentes que procuram por vaga nas escolas estaduais são 

atendidas, preferencialmente na escola mais próxima de sua residência.  

Se é verdade que há vagas para todos os que procuram por elas, também é 

verdade que o atendimento da demanda não garante, por si só, a permanência de 

todos os alunos na escola, nem tampouco o efetivo aprendizado.   A desistência (ou 

evasão escolar) ainda é considerável, especialmente entre os alunos do Ensino 

Médio que começam a trabalhar.  Além desse fato, observamos que  as situações de 

não aprendizagem operam uma desmotivação lenta e gradual nos alunos do Ensino 

Fundamental, que se torna mais visível na 8ª série do Ciclo II, quando muitos 

acabam ficando retidos na série.17 

Observamos, na maioria das escolas estaduais da região na qual atuamos, 

que os jovens que desistem de ir à escola manifestam expectativas de retornar aos 

estudos rapidamente, alimentando o sentimento de que a interrupção dos estudos 

escolares interrompe também o curso normal da vida. Suas falas fazem referência à 

escola como algo imprescindível, da qual não podem abrir mão em definitivo, mesmo 

que estejam apartados dela no momento. O imaginário desses jovens projeta a 

escola como parte natural da vida, da qual estão excluídos temporariamente por 

                                                 
17 A Progressão Continuada adotada no estado de São Paulo para o Ensino Fundamental, prevê a 
retenção nas séries finais dos ciclos: 4ª série do Ciclo I e 8ª série do Ciclo II. No Ensino Médio, não 
há Progressão Continuada, e sim a possibilidade de Progressão Parcial ou de Retenção Parcial.  
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causas circunstanciais. Fazem planos para a volta, mesmo que seja no ensino 

supletivo – que muitos consideram “fraco”, incompatível com aspirações de 

ascensão social que os “diplomas” poderiam porventura garantir.  

Embora o trabalho seja o motivo mais citado pelos jovens do Ensino Médio da 

rede estadual para o afastamento deles da escola, não figura como causa exclusiva. 

Uma das razões alegadas para o abandono escolar temporário é o 

descontentamento com seu próprio aproveitamento e a iminência da retenção na 

série (repetência). Tal afirmação pode ser facilmente constatada se observarmos 

que o índice de abandono escolar cresce à medida que se aproxima o final do ano 

letivo.  

Na Escola Viva, esse processo ocorre de forma semelhante às demais, se 

apresentando como mais um dos desafios que a equipe escolar vem confrontando. 

Os mecanismos participativos incrementados pela equipe gestora já estão 

possibilitando a identificação das causas do problema, à medida que inserem os 

pais e os próprios estudantes nas instâncias decisórias. Alunos que apresentam 

problemas de freqüência e assiduidade são sistematicamente acompanhados pelas 

comissões criadas a partir dos colegiados escolares, sendo seus pais ou 

responsáveis convocados à escola para que sejam orientados pelos professores e 

coordenação de forma personalizada, considerando-se os reais problemas de cada 

um. Este esforço apresenta, por enquanto, resultados tímidos, porém coerentes com 

a proposta pedagógica da escola, especialmente no tocante à promoção da 

participação crescente de alunos e pais em suas instâncias.   

De acordo com a direção da Escola Viva, muitos alunos que interromperam 

seus estudos procuram a escola, todos os anos, em busca de vagas. Há uma lista 

de espera na secretaria da escola, com nomes de ex-alunos que aguardam vagas 

para o retorno, concentrada basicamente no Ensino Médio noturno. Muitos desses 

jovens poderiam procurar outras escolas, pois já têm idade para cursar o supletivo,  

mas manifestam preferência pela Escola Viva, tanto porque a escola fica mais 

próxima de suas residências, quanto porque acreditam que o ensino regular poderá 

propiciar-lhes maiores chances de efetivo aprendizado.    

No Ensino Fundamental, os números relativos à evasão escolar são 

decrescentes, acompanhando os índices estaduais. O trabalho da equipe de direção 

inclui o acompanhamento mais pontual dos alunos que apresentam excessivo 
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número de faltas, e, em casos nos quais as famílias se mostram impotentes para 

assegurar a freqüência à escola,  o Conselho Tutelar é acionado.18  

 No plano da participação intra-escolar, pode-se perceber que os jovens da 

Escola Viva atravessam um período de transição entre o padrão de escola 

tradicional sancionado pelo imaginário popular,  ao qual muitos já haviam se rendido,  

e o modelo proposto  pela  atual direção, que se pretende democratizante.  Trata-se 

de um processo ainda em seu início, no qual as inúmeras contradições denunciam 

permanências e rupturas, como era de se esperar de um processo de mudanças.  

Os alunos da Escola Viva consideram o Conselho de Classe Participativo 

uma conquista.  Embora não tenham clareza acerca do potencial de atuação 

discente neste colegiado, manifestam-se satisfeitos  com a existência de um espaço 

que lhes possibilite expressar suas dúvidas, suas críticas e contribuições, ainda que 

de forma tímida e fragmentada. A despeito dos esforços da equipe de direção, a 

participação deles neste colegiado ainda se apresenta marcada pela subalternidade. 

Mais contidos que seus pais, tomam cuidado com as palavras e com raras 

exceções, relutam em contestar os professores acerca de metodologias, critérios 

para notas ou itens relativos a comportamento, mesmo quando discordam do que é 

dito sobre eles nas reuniões.  

Como era de se esperar, em virtude da própria idade, os alunos do Ensino 

Médio participam de forma mais ativa das reuniões. Sentem-se mais à vontade para 

dialogar com os professores, indagando destes alguns aspectos relativos aos 

critérios para composição das notas, ou apresentado suas justificativas acerca do 

baixo rendimento e comportamento “inadequado”. De maneira geral, concordam com 

os professores sobre seu desempenho escolar e costumam fazer autocrítica de 

forma passiva, reconhecendo que “deveriam ter estudado mais”, ou que se distraem 

com as conversas paralelas com os colegas, deixando de prestar atenção aos 

conteúdos desenvolvidos na sala-de-aula. Já interiorizaram o discurso dos 

professores, pautado no mérito pessoal, assumindo a maior parcela de 

responsabilidade pelo seu desempenho escolar.  

                                                 
18 De acordo com a Lei Federal 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) o Ensino 
Fundamental é obrigatório em todo o território nacional, e deve ser  presencial, sendo exigida do 
estudante a freqüência mínima de 75%  do total de horas letivas para a aprovação. A Lei 8069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) determina que as escolas devem acionar os Conselhos 
Tutelares nos casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
da própria escola.  
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Via de regra, são os professores que conduzem o Conselho, mantendo em 

pauta os assuntos que lhes convém. Como já mencionado anteriormente, as queixas 

mais freqüentes dos professores são relativas a problemas com comportamento de 

alunos, que traduzem por “indisciplina”.  Entretanto, algumas vezes observamos 

queixas dos alunos sobre alguns itens que consideram incoerências dos 

professores: intolerância com breves conversas na sala-de-aula, avaliações que não 

se relacionam com os conteúdos trabalhados no bimestre, excesso de rigor com 

prazos para entrega de trabalhos e atividades,  desconsideração para com os 

problemas que às vezes impedem alunos de comparecerem à escola ou de 

realizarem atividades e outros.  Não observamos questionamentos mais diretos nas 

reuniões dos Conselhos relativos a programas, currículos, metodologias de aulas, 

materiais didáticos ou organização do espaço escolar.  

Em nossa observação, pudemos presenciar reuniões do Conselho nas quais 

alunos tentaram evidenciar as incoerências entre as exigências dos professores  e a 

falta de condições objetivas para o atendimento das mesmas. Um dos alunos 

afirmou que “tem um professor que passa  muitas atividades e trabalhos, mas falta 

muito, e falta  bem no dia que marcou para a gente entregar o trabalho. No outro dia, 

quando ele vem, quer receber os trabalhos. Se a gente esquecer, fica sem nota de 

participação, mesmo se entregar no dia seguinte.”  

Um dos aspectos mais destacados pelos alunos, nas entrevistas que 

realizamos com eles após as reuniões do Conselho Participativo,  foi o excesso de 

faltas de alguns professores. Apontam esse item como um dos problemas mais 

graves da escola. Destacam também a falta de alguns professores nos dias das 

reuniões do Conselho – ocorrência que criticaram enfaticamente, por considerarem 

uma espécie de descaso para com eles  e para com seus pais.  Segundo uma aluna,  

 

“(...) tem professores que dão muitas notas vermelhas, mas 
no dia da reunião não vêm. Acho que faltam de propósito, 
para não ter que explicar para os pais tantas notas vermelhas. 
O diretor deveria obrigar todos os professores a comparecer 
no Conselho. São sempre os mesmos que faltam nos dias de 
reunião. Parece que não querem encarar os pais, porque eles 
vão perguntar sobre os problemas dos filhos, de cada aluno. 
Só que eles (professores que faltam) não estão a fim de dar 
satisfações aos pais”. 
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Alguns alunos apontaram, nas entrevistas, outras posturas que consideram “não 

profissionais” por parte de certos professores. Um aluno afirmou que há professores 

que pedem  trabalhos em grupos, mas que há casos em que tais trabalhos são feitos 

apenas por um membro do grupo, “e que o professor sabe que um aluno faz tudo e 

coloca o nome dos outros. Mesmo sabendo disso, fingem que não vêem e dão notas 

para o grupo inteiro”, afirma.  

        Se, por um lado, os alunos mencionaram incoerências desse tipo nas 

entrevistas com a pesquisadora, não observamos esses questionamentos (relativos 

a faltas, procedimentos e metodologias dos professores) durante as reuniões do 

Conselho. Indagados sobre os motivos de não terem mencionado tais itens nas 

reuniões, alguns disseram que não se lembraram, e outros, que não era o momento 

adequado. Questionados sobre qual seria o momento adequado, não souberam 

responder.  

        Quando questionados sobre a presença dos pais nas reuniões, a maioria 

absoluta dos alunos entrevistados manifestou-se favorável. Alunos de todos os 

períodos e séries avaliam como benéfica a participação dos pais. Dizem que o 

relacionamento com os pais melhorou depois que começaram esses Conselhos, que 

os pais os entendem mais, que passam mais tempo juntos e  conversam mais, que a 

presença dos pais lhes dá mais segurança para manifestarem suas opiniões. De um 

total de quinze alunos entrevistados,  apenas dois disseram que a presença dos pais 

os intimida. Um dos alunos da 8ª série afirmou, quando entrevistado, que já ficou 

com “nota baixa” porque um professor não quis explicar a matéria novamente para 

ele, que não havia entendido. Disse que o professor se irritou porque ele pediu ajuda 

a um colega, e o professor achou que ele estava conversando sobre outro assunto. 

“Quando tentei explicar porque estava conversando, o professor ficou com raiva e 

disse que eu ia ficar com nota vermelha”, afirmou. Embora o aluno em questão não 

tenha mencionado este “incidente” na reunião do Conselho, sua mãe relatou o 

problema na reunião. O professor disse que havia muitos alunos na classe, que não 

tinha como saber sobre o que cada um conversava. Desculpou-se e disse que ficaria 

mais atento às necessidades do aluno em questão.  

        Esse tipo de queixa é comum nas reuniões do Conselho, mas são, geralmente, 

os pais que as verbalizam, especialmente no Ensino Fundamental. E só colocam 

questões como esta se verificam que as notas dos filhos estão ruins. Se consideram 
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o rendimento dos filhos satisfatório, não costumam abrir discussões, mesmo que 

discordem de alguns procedimentos da direção e dos professores.  

 Sobre o transcurso das reuniões, um grupo de alunos afirmou que há colegas 

que costumam falar muito, enquanto outros nunca se manifestam. Acham que 

deveria haver algum mecanismo que garantisse a fala de todos. O mesmo foi dito 

em relação à participação dos pais – alguns falam demais e não dão espaço para 

outros que são mais tímidos. Reivindicam também mais tempo para cada reunião, já 

que há assuntos que não são tratados por falta de tempo. Sobre as pastas-catálogo, 

afirmaram que gostariam de poder levá-las para casa, pois não há tempo para 

conferir os conteúdos e explicar a seus pais tudo o que fizeram apenas no momento 

das reuniões. 

Para os alunos do Ensino Fundamental da  Escola Viva, os principais problemas 

de aprendizagem são decorrentes dos fatores já mencionados anteriormente, 

mencionados por eles no processo de auto-avaliação que a escola promoveu no 

final de 2006. Os dados mostram que os alunos, de maneira geral,  consideram-se 

os principais responsáveis pelo seu aprendizado, localizando os problemas que mais 

dificultam o aprendizado no seu próprio comportamento, traduzido por eles em itens 

como: excesso de faltas durante o ano letivo, falta de atenção às explicações dos 

professores, muita conversa na sala-de-aula e a não realização de atividades, tanto 

em casa quanto na escola. No Fundamental, cerca de 40% dos alunos das séries 

iniciais (5ª e 6ª série), fizeram referências ao “barulho” durante as aulas, 

argumentando que os colegas conversam muito, que se distraem com as 

brincadeiras. Alguns mencionaram também que têm problemas com o tempo das 

aulas, considerado muito curto para a realização dos exercícios.  

Nas fichas de auto-avaliação dos alunos de 3º ano do Ensino Médio, 

encontramos críticas pontuais  a alguns colegas que “atrapalham” as aulas, bem 

como freqüentes menções às faltas dos professores, mencionados como itens 

dificultadores da aprendizagem. É no Ensino Médio que os alunos mostram-se mais 

críticos em relação a si mesmos e à escola. De maneira geral, afirmam que gostam 

da escola, pois a maioria dos professores se esforça para explicar os conteúdos e 

demonstra compromisso com eles. Assumem a responsabilidade pelo seu 

rendimento escolar, mencionando, nas suas falas, seus problemas pessoais, como a 

falta de mais tempo para estudar (muitos trabalham), a necessidade de faltar menos, 
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a distração na sala-de-aula,  dentre outros problemas localizados no seu próprio 

universo.  

        O Conselho de Classe e Série Participativo é encarado com naturalidade pelos 

alunos, que já o consideram parte dos trabalhos escolares. Alguns disseram, nas 

entrevistas, que gostariam de participar mais ativamente das reuniões, mas não 

costumam emitir suas opiniões por timidez. Gostam de ouvir os colegas que são 

mais “falantes”, considerando-os, de certa forma, seus porta-vozes, já que há 

identificação entre a maioria deles sobre diversos assuntos que constam das pautas 

das reuniões. Entretanto, não se habituaram a prepararem-se coletivamente para o 

momento das reuniões – não atuam como categoria ou grupo nesse colegiado, 

mantendo participações individuais. Alguns alunos apontaram essa questão como 

uma falha, mas fazem ressalvas acerca de sua responsabilidade no processo,  

alegando que ainda estão aprendendo como melhorar sua própria participação. 

Como afirmou um dos alunos da 2ª série do Ensino Médio: “(...) estamos 

aprendendo como participar, não dá para saber sempre  o que a gente pode falar e 

quando é melhor ficar quieto. Mas é bom saber que temos a palavra se 

precisarmos”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
        Nas duas últimas décadas, o Brasil promoveu  um grande aumento nos índices 

de escolarização de sua população. Se não podemos dizer que a questão do acesso 

à escolarização básica foi resolvida, também não podemos negar o grande aumento 

dos índices de crianças e jovens matriculados nas escolas, principalmente na escola 

pública. Dados do MEC apontam patamares que ultrapassam a 95% de crianças 

matriculadas no Ensino Fundamental, nos últimos anos. No estado de São Paulo, 

dados mais recentes obtidos pela Secretaria Estadual de Educação demonstram 

que mais de 98% das crianças e jovens estão na escola, no Ensino Fundamental, e 

mais de 86% no Ensino Médio.  

Esses dados nos colocam diante de uma realidade inédita no estado: a escola 

pública, que atende majoritariamente às classes populares, é acessível a todos que 

por ela procuram. Os alunos da escola pública estadual não podem ser selecionados 

através dos chamados “Vestibulinhos”, ou através de exames de admissão, como 

era comum há alguns anos. Este fato tem implicações maiores do que  possamos 

perceber a princípio.  

A inclusão massiva das classes populares na escola não foi acompanhada de 

modificações na estrutura educacional de forma a contemplar de fato os novos 

desafios colocados. Os alunos que agora freqüentam a escola pública e são a 

maioria, trazem consigo maneiras de agir e pensar diferentes daquelas cultivadas 

pelas classes mais favorecidas.  Chegam desprovidos do “capital cultural”,  sem os 

hábitos mais requintados característicos da classe média, às vezes tímidos diante de 

um universo desconhecido e estranho, outras vezes agressivos, com vocabulário 

menos cultivado, com menor grau de informação. Muitas vezes, demoram a 

interagir, a compreender a própria linguagem dos professores, que por sua vez 

também custam a conhecê-los de fato e  a aprenderem como trabalhar com eles...  

Ensinar preceitos da chamada “boa educação”, que antes a escola considerava ser 

incumbência das famílias, bem como cuidar para que normas de convivência sejam 

respeitadas, passam a compor o rol de atribuições dos professores, já tão 

sobrecarregados pelas longas jornadas de trabalho e pelas classes superlotadas. 

 Por sua vez, os profissionais da educação que atuam nas redes públicas,  em 
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sua maioria com precária formação profissional e acadêmica, estão submetidos à 

condições de vida e trabalho que dificultam grandemente a compreensão da 

realidade na qual se inserem, bem como suas implicações. As jornadas estafantes 

de trabalho para a garantia de um salário que permita condições mínimas de 

dignidade são incompatíveis com a vontade e disponibilidade dos professores para 

seu aperfeiçoamento profissional através de cursos de especialização e pós-

graduação.  As capacitações “em serviço” oferecidas pela SEE para os profissionais 

da rede estadual de São Paulo, por exemplo,  ainda são insuficientes no que se 

refere à formação continuada. Os salários, como é de conhecimento público, não 

podem sustentar cursos de extensão e aperfeiçoamento. Em tais circunstâncias,  

resta aos professores e diretores arcarem com o ônus da crise da escola pública, 

pois aos olhos da sociedade aparecem como culpados pela “baixa qualidade” da 

educação.  

Numa sociedade em rápida e contínua evolução tecnológica, a estrutura 

educacional alicerçada em paradigmas já ultrapassados carece de meios para atingir 

seus fins.  O modelo vigente de educação pública pauta-se por parâmetros 

característicos dos tempos em que esta era para poucos. Desde a estrutura física 

das unidades escolares até os currículos, passando pelas metodologias e 

regimentos, a escola pública apresenta um verdadeiro descompasso entre seus 

objetivos proclamados pela legislação e suas práticas cotidianas. A despeito de 

algumas unidades que conseguem resultados satisfatórios em virtude da reunião de 

condições peculiares, na realidade da imensa maioria das escolas públicas o efetivo 

aprendizado dos conteúdos não ocorre de maneira satisfatória, haja vista os índices 

disponibilizados pelas avaliações institucionais.  

Como se tais problemas não bastassem, as escolas públicas vem se tornando 

alvos preferidos do narcotráfico. Existem unidades nas quais o problema tornou-se 

tão grave que professores e diretores não permanecem mais que um ano, preferindo 

removerem-se para outras cidades. Sabe-se de escolas nas quais o público 

preferido dos traficantes são alunas das quintas e sextas séries do Ensino 

Fundamental, na faixa etária dos 12 anos. Uma situação com a qual nem os órgãos 

públicos encarregados da segurança conseguem lidar a contento, apesar das 

tentativas. Além das drogas ilícitas, há um aumento considerável do consumo do 

álcool por crianças e adolescentes, que segundo dados recentes coletados por uma 

universidade da região, chega a 13% entre os jovens atendidos pelas escolas 
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públicas. Como se percebe, a escola reflete, sem dúvida, as perversidades do 

sistema capitalista.  

Sabemos que a instituição escolar, no sistema capitalista, reproduz as relações 

de dominação existentes na sociedade, bem como as demais contradições do 

sistema. Não há, de nossa parte, expectativas ingênuas em relação à escola 

capitalista.  Tampouco acreditamos que a escola seja a responsável pela crise de 

formação intelectual e moral que o mundo presencia. Não acreditamos, ainda, no 

papel redentor da educação escolar, já que não é possível isolar a escola do 

restante da sociedade. Ao contrário, pensamos que uma escola pública com a 

“qualidade” que a classe média e setores das classes populares  reivindicam só 

seria possível se a sociedade como um todo pudesse reduzir as desigualdades 

sociais, a marginalidade, a violência e os demais problemas existentes no mundo.  

Ao longo deste trabalho, procuramos compreender as funções da instituição 

escolar tal como ela se apresenta nos dias de hoje. Nossa pesquisa constatou, 

dentre outras conclusões, que as contradições entre os dispositivos legais que 

regulamentam os mecanismos de participação democrática no funcionamento das 

escolas públicas são ignorados, na prática, por muitos gestores e profissionais da 

educação, sendo acionados apenas formalmente, quando exigidos pelos órgãos de 

controle. Grande parte das dificuldades encontradas para a promoção de efetiva 

participação dos diversos segmentos sociais na escola é decorrência da 

permanência de representações tradicionais de cunho patrimonialista por parte dos 

profissionais da educação, integradas à estrutura burocrática da instituição – 

estrutura esta necessária à ordem imposta pelo capital.  

Entretanto, se é verdade que a escola nos dias de hoje mantém práticas 

autoritárias a despeito da própria legislação, também pudemos encontrar exemplos 

opostos, como demonstramos com a pesquisa realizada na Escola Viva. Uma das 

conclusões possíveis, em relação a ela, está relacionada com o grau de 

comprometimento político de parte de seus profissionais: há um núcleo de direção 

firmemente comprometido com a promoção de uma cultura participativa, consciente 

dos problemas e conflitos que a introdução de mecanismos participativos podem 

gerar. Na Escola Viva, a equipe de direção é o elemento fundamental do processo 

participativo, em função de uma intencionalidade declarada e mantida mesmo 

durante os momentos menos propícios para isso. Esta equipe de direção, conforme 

pudemos constatar, mantém-se empenhada em seus propósitos desde o início de 



 

 

 

90

sua gestão. Embora tenham enfrentado dificuldades em vários níveis, continuam 

convencidos do caráter processual dos fenômenos participativos, buscando envolver 

a comunidade e os alunos nas decisões e no Projeto Pedagógico da escola.  

        Os resultados desse processo participativo não podem ser aferidos a curto ou 

médio prazo, fato que pudemos constatar com a verificação dos resultados relativos 

ao rendimento mensurável  dos alunos – que não obteve alterações significativas. 

Porém, o investimento na participação ampla não visa a resultados imediatos. Como 

destacou o diretor, é um trabalho paciente, contínuo, persistente, com objetivos que 

extrapolam a função instrumental, para exercer uma função eminentemente 

educativa. Nos processos participativos, ocorre a elevação dos níveis de consciência 

crítica dos envolvidos através da explicitação das intenções, do debate, do diálogo 

aberto.  

Se, por um lado,  não podemos negar a natureza ideológica da escola 

capitalista, que reproduz as relações de dominação advindas da sociedade de 

classes, por outro lado também observamos que na escola pública estadual, até 

mesmo a função reprodutora apresenta-se enfraquecida,  distorcida e ineficaz,  em 

decorrência dos inúmeros problemas com os quais ela se depara, alguns dos quais 

apontados neste trabalho.  Visto sob este prisma, torna-se compreensível o clamor 

geral por “qualidade” na educação, tão alardeado pela mídia.  Esta qualidade, 

porém, carece de elucidação quando reivindicada por setores da sociedade que não 

são usuários diretos da educação pública.  

Mesmo aqueles que reafirmam enfaticamente a escola como lócus principal  de 

reprodução da violência simbólica do sistema, vêem-se diante de um paradoxo: 

apesar de todos os males propagados pela educação formal veiculada pela escola, 

não podemos prescindir dela. Procuramos demonstrar, neste trabalho, o caráter de 

legitimação que a escola impõe ao conhecimento, de forma a torná-la 

inquestionável.  

 

O que esperar da escola no capitalismo 

 

Evidentemente, todos reconhecemos o caráter amplo da educação, que não se 

restringe às instituições educacionais, incidindo sobre toda a sociedade. Porém, se 

as “muralhas da cidadela educam as crianças”, e tal educação hoje ocorre 

massivamente através da mídia e da própria comunidade local, também é verdade 
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que a pedagogia formal – a escolar – é responsável pela transmissão/produção do 

conhecimento histórico científico sistematizado e acumulado pelo homem ao longo 

da história. Quando se trata das classes populares, podemos acrescentar que é na 

escola pública que grande parte dos processos de aquisição dos conhecimentos e 

de socialização acontecem, desde a primeira infância. E os métodos, procedimentos 

e práticas que a instituição escolar utiliza devem propiciar a formação de sujeitos 

potencialmente autônomos. Quando tais métodos, procedimentos e práticas 

pedagógicas não são capazes de provocar questionamentos, quando eles não 

produzem nos sujeitos que interagem no processo a capacidade de querer aprender 

sempre e mais sobre o mundo, a instituição não faz mais do que reproduzir as 

perversidades do sistema social vigente.  

Portanto,  educar no quadro institucional, especialmente na escola pública,   

significa partir da necessidade real dos alunos, ajuda-los a adquirir a sua própria 

autonomia, tanto através dos conteúdos transmitidos quanto através dos 

procedimentos e métodos utilizados pelas escolas.  

Seria possível que escolas que se pautam por procedimentos autoritários – nas 

quais as pessoas sejam apenas agentes que cumprem rituais e normas 

burocráticas, aprendendo basicamente a obedecer –  contribuírem para a  formação 

de sujeitos autônomos? Sabemos que uma educação formadora de cidadãos não 

interessa aos detentores do poder econômico. Mas nós, profissionais da educação 

pública, proletarizados, muitas vezes sofrendo acelerado processo de alienação, 

podemos prescindir de questionamentos sobre nossos métodos e práticas 

autoritárias?  

Acreditamos que os profissionais da escola pública atravessam um momento de 

ruptura com a estrutura de escola fincada nos paradigmas do passado. As novas 

demandas das classes populares, acrescidas das transformações tecnológicas 

aceleradas e às deficiências no processo de formação profissional, além dos baixos 

salários e das jornadas estafantes,  impõem a estes profissionais desafios para os 

quais não se sentem preparados, mas são forçados a encarar no cotidiano. 

Observamos que muitos dos profissionais que dirigem as escolas atuam da forma 

que acreditam ser a melhor possível, pois crêem sinceramente que os fins justificam 

os meios, quando se trata de garantir que os alunos se apropriem dos conteúdos 

escolares. Defendem a escola e os alunos, consideram-se comprometidos, à sua 

maneira, com os alunos das classes populares, já que partem do princípio que tais 
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alunos devem ter assegurado o direito de apropriar-se do máximo de conteúdos 

possível, equiparando-se, em tese, aos filhos das classes mais favorecidas. Para 

garantir esse direito,  acham que devem impor rigor e disciplina a todo custo, que a 

hierarquia escolar deve ser obedecida de forma a que se garanta a autoridade, pois 

é justamente tal autoridade que deverá assegurar a organização da escola.  

Desse modo, a participação de alunos e seus pais nas diversas instâncias e 

colegiados escolares passa a ser vista como uma intromissão, como um fator 

desestabilizador da hierarquia. Em algumas escolas, até mesmo a participação dos 

professores pode ser considerada perniciosa pelos diretores, pois a hierarquia se 

rompe, o controle sai de suas mãos.   

Se a burocracia é poder e se esse poder é exercido pelos que ocupam o topo da 

hierarquia, qualquer participação constitui-se em ameaça a ele. Porém, observamos 

que, embora a legislação seja parte integrante e essencial da estrutura burocrática 

da escola pública estadual, a participação nos órgãos colegiados é evocada e 

estimulada por esta mesma legislação. Tal contradição, em nosso modo de ver, 

deve ser explorada por aqueles que se posicionam a favor dos processos 

participativos.  

Sabemos que a escola burocratizada é conveniente ao sistema capitalista, pois 

cria a ilusão de eficiência organizacional no imaginário popular, desviando o foco de 

atenção para a forma, em detrimento do conteúdo qualitativo do processo 

educacional. Às classes populares, não interessa esta escola burocrática, que não 

leva em conta as desigualdades que seus filhos apresentam desde a origem da 

trajetória escolar.  Interessa a eles uma escola que possa contribuir para reduzir tais 

desigualdades, que possa provê-los com instrumentos teóricos e conceituais que 

possibilitem a compreensão de mundo, que os estimulem à participação política, que 

garanta a eles o domínio dos conteúdos básicos das disciplinas escolares para 

inseri-los no mundo real em condições de participarem de fato dos benefícios da 

cidadania. Qualificar a educação básica ofertada pela escola pública é uma tarefa 

coletiva, não ocorre quando a comunidade se mantém afastada da escola.  

Diante de tais reflexões, parece-nos descabidas, nos dias de hoje, a 

manutenção de práticas e métodos burocráticos e autoritários. São incompatíveis, 

em essência, com qualquer tentativa de democratização, conforme apregoa a 

própria legislação. Nesse sentido, acreditamos que a desconsideração da legislação 



 

 

 

93

no que se refere a gestão democrática contribui para desqualificar mais e mais a 

escola pública.    

Como na Escola Viva, algumas experiências que estão sendo feitas em escolas 

têm demonstrado resultados animadores com relação à conquista de níveis cada 

vez maiores de participação de alunos e das comunidades nas questões 

educacionais. Mecanismos que garantem essa participação crescente dos alunos, 

por exemplo, nas decisões sobre avaliações, conteúdos, normas de funcionamento 

das escolas e outros temas, quando incentivados, demonstram que é possível um 

fazer pedagógico voltado à construção de sujeitos, que sejam capazes de participar 

dos processos necessários à sua própria aprendizagem. Mesmo os conteúdos das 

disciplinas, o saber histórico e científico, as informações jornalísticas, os temas 

transversais – podem e devem ser elementos de apropriação coletiva que propiciem 

o incremento de posturas democráticas.  

Tais experiências não acontecem de maneira consensual: é necessário ter 

clareza que os processos participativos são trabalhosos e os resultados não se 

verificam de imediato, na maioria das vezes. O conflito se instala, a hierarquia passa 

a ser questionada, o debate ganha força. Diretores e professores passam a 

reconsiderar suas práticas, repensar seus compromissos, enxergar o aluno como o 

outro, deslocar-se em direção a esse outro para estabelecer com ele uma relação 

autônoma. Alunos, por sua vez, passam a perceber suas potencialidades, a exercitar 

a crítica e a autocrítica, a elaborar suas representações e a lutar pela conquista de 

mais liberdade. O exercício que todos passam a fazer é reflexivo, baseado na 

persuasão, não na coerção – há uma real possibilidade de iniciar-se um processo de 

desasujeitamento dos envolvidos. Tal debate fatalmente extrapola os muros da 

escola, chegando à comunidade e contagiando outras pessoas que vêem a 

possibilidade de atuarem como sujeitos.  

Durante esse processo de construção da democracia-participativa escolar, há 

aprendizados riquíssimos para todos: alunos, que passam a compreender melhor os 

múltiplos conceitos que permeiam os conteúdos das disciplinas e os mecanismos da 

sociedade; professores que passam a vivenciar possibilidades de re-criação e re-

elaboração de seus conhecimentos, incrementando suas potencialidades e obtendo 

novas oportunidades de deslocar-se em direção ao outro, reduzindo a alienação de 
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seu trabalho. Diretores que são forçados, quando autoritários, a re-elaborar seus 

conceitos e práticas –- convocados a partilhar decisões, são obrigados a 

manifestarem seus posicionamentos, expondo, nesse movimento, suas convicções e 

suas fragilidades, humanizando-se no processo.  

É durante o processo de aprofundamento e ampliação dos espaços 

participativos que vão se materializando conceitos como  liberdade, ética e 

cidadania. A democracia  está sempre em construção, se entendida como princípio 

que garante  soberania dos sujeitos envolvidos no universo em questão. No âmbito 

da escola, estará colocada como garantia à participação de todos esses sujeitos  

que se relacionam no dia-a-dia, interagindo como seres humanos inquietos e 

diferentes, cada qual com sua história de vida e suas contribuições para a vida. 

        Há uma estreita relação entre democracia participativa e ética. Através dos 

debates que se travam em ambientes democráticos, nos quais as pessoas não se 

sintam coagidas ou intimidadas pelo autoritarismo, pelos preconceitos camuflados, 

pela prepotência de alguns supostamente mais sábios, pode-se buscar os 

aprofundamentos nas questões mais filosóficas da vida. Questões que contemplem, 

por exemplo, o significado da liberdade, o que fazer com ela, o que cada um 

entende por liberdade e como essa compreensão individual do conceito pode ser 

transformada em construção coletiva dessa liberdade.  

        À escola, quando conformada dentro de seus muros, isolada da comunidade na 

qual se insere, mantendo-se burocratizada, não faz mais do que reproduzir e 

reafirmar as desigualdades presentes no mundo capitalista. Se optar pela 

permanência nesse modelo, resta a ela conviver com os problemas e contorná-los 

com ações paliativas, que camuflam a real situação e contribuem para sua 

propagação a médio e longo prazo. Porém, ao romper com o paradigma burocrático, 

iniciando processos participativos autênticos, será capaz de criar novos meios de 

atingir seus fins, visando acima de tudo a formação tanto dos indivíduos quanto dos 

cidadãos. Nesse sentido, a implementação dos Conselhos Participativos torna-se 

uma promessa no horizonte da democratização das práticas e métodos escolares. 

Em nossa modesta opinião, uma necessidade imperativa para que a escola pública 

possa, de fato, conquistar a qualidade que interessa a seus usuários.  
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ANEXO I  
 
 

A relação possível e desejável entre o administrativo e o pedagógico∗∗∗∗ 
 

 

        Sou profissional da educação há 20 anos. Atualmente, acumulo dois cargos na 

rede estadual paulista: sou professora de história e supervisora de ensino. Minha 

inserção na escola pública ocorreu por acaso, numa época em que faltavam 

professores e sobravam aulas.  

        Não havia planejado ser professora, nem supervisora de ensino. Minha 

formação inicial foi na área de Comunicação Social, habilitação em jornalismo. Uma 

série de circunstâncias pessoais  levaram-me para dentro de uma sala-de-aula pela 

primeira vez na cidade de Diadema, numa escola estadual de periferia.  Comecei a 

dar aulas no período noturno como professora substituta, para alunos da 8ª série. Já 

estava familiarizada com parte do universo da escola pública, pois tinha muitos 

amigos professores. Além disso, participava, nessa época, de um partido de 

esquerda, e como ativista política acompanhava as discussões que se travavam nas 

várias frentes de atuação desse partido. 

         Embora minha formação como jornalista não me garantisse habilitação nem 

preparo técnico  para lecionar, a militância política me possibilitava um conhecimento 

histórico do mundo e do país mais aprofundada que a média das pessoas que 

haviam se formado comigo neste  primeiro curso universitário. Penso que foi 

justamente esta militância política que acabou por definir minha trajetória 

profissional. A identificação com os trabalhadores, a possibilidade de compartilhar 

suas angústias e carências e por outro lado vivenciar seus sonhos e expectativas, 

me fizeram buscar uma nova formação universitária, desta vez num curso de 

licenciatura em História. Durante todo esse processo me casei e tive dois filhos, sem 

nunca parar de lecionar. Em 1997 me efetivei na rede estadual através de concurso 

público.  

Como professora mais politizada que a média de meus colegas das escolas 

nas quais trabalhei, sempre busquei respostas para os problemas que observava na 

escola pública estadual. Costumava “incomodar” alguns diretores mais 
                                                 
∗ Texto produzido a partir da participação na pesquisa desenvolvida por  Maria das Graças Freire 
Formiga, para sua dissertação de mestrado, intitulada “O administrativo e o pedagógico na gestão 
escolar”, em 2006. 
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conservadores e autoritários através de questionamentos e cobranças acerca das 

práticas que considerava anti-pedagógicas e autoritárias. Participava do sindicato e  

das mobilizações da categoria,  acreditando que somente através do engajamento 

político poderíamos conquistar mudanças importantes para a educação.  

À medida que a experiência profissional aumentava, fui aprendendo a 

compreender a atuação de pessoas que costumava criticar, pois percebi que muitas 

dessas pessoas estavam comprometidas de fato com a escola pública e com a 

educação, apesar de manterem práticas que, em minha opinião, não eram 

condizentes com este compromisso. Esses profissionais acreditavam que estavam 

agindo da melhor maneira possível, da única forma que conheciam. Desde então, 

decidi buscar as respostas através de estudos mais aprofundados sobre as questões 

pedagógicas e administrativas da escola pública,  suas inter-relações com a 

estrutura social, política e econômica do país e sobre os fatores subjetivos que 

atuam no universo intra-escolar. Cursei pedagogia e logo depois ingressei na 

Supervisão, em 2004. Em 2005, iniciei o mestrado, propondo-me a pesquisar um 

dos mecanismos mais tradicionais das escolas: os conselhos de classe e série.  

Ao assumir o cargo de Supervisora de Ensino, fui, muitas vezes, questionada 

sobre meu papel como membro de uma equipe que tem como uma de suas funções 

garantir que as escolas públicas cumpram a legislação em vigor. E a legislação 

atual, embora apresente falhas e lacunas,  contempla mecanismos para gestão 

democrática na escola pública, que, em tese, poderiam propiciar a supremacia do 

pedagógico sobre o administrativo.  Aliás, o princípio de democracia permeia e 

orienta a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 

9394/96). Porém, há uma enorme contradição entre as práticas escolares, as 

metodologias, as concepções e o apregoado pela legislação em vigor.  

Além das contradições entre a legislação e as práticas dos profissionais das 

escolas, há  contradições e conflitos também no plano do universo intra-escolar, 

como aponta Saes e Alves. Tais conflitos decorrem da estruturação burocrática da 

escola e são inerentes a qualquer instituição burocratizada e ao próprio sistema 

capitalista. 

Sabemos que na escola pública atual persistem representações 

tradicionalistas a respeito dos papéis que competem a cada segmento que dela 

participa. Tanto por parte dos profissionais quanto da comunidade de pais, essas 

representações convivem e integram-se aos padrões burocráticos vigentes no 
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modelo educacional brasileiro e manifestam-se tanto nos discursos quanto nas 

práticas e rituais escolares de formas variadas, adaptadas às estruturas típicas da 

organização burocrática de forma a que permaneçam camuflados, pois são 

incompatíveis com a legislação expressa nos regimentos e passíveis de críticas 

promovidas pela racionalidade pedagógica. A permanência dessas representações 

tradicionais no seio da escola  que se pretende racional-burocrática aprofunda as 

contradições inerentes da própria sociedade de classes, contribuindo para que a 

eficiência da instituição não se realize da maneira esperada pelos diversos agentes 

interessados.  

A burocracia é a organização eficiente por excelência. Em tese, visa a 

adequação dos meios aos fins. Dessa forma, seria possível obter o máximo de 

eficiência da organização. E para conseguir essa eficiência, precisa detalhar todos 

os procedimentos, de modo que se evite falhas, ou perda de tempo. Para tanto, toda 

organização burocrática estipula regras, metodologias, normas técnicas e 

competências.  

A burocracia é dominação e como toda dominação exige legitimidade. Na 

organização escolar, esta legitimidade se define pelo caráter legal das normas e 

regulamentos, necessários ao funcionamento da instituição e orientados pela 

racionalidade técnica. Os planos e conteúdos programáticos devem ser seguidos 

pelos professores, bem como  a hierarquia respeitada por todos, pois o Regimento 

assim determina.  

Na escala hierárquica, o diretor tem a responsabilidade de garantir o 

funcionamento da escola, exercendo, na prática, a autoridade, conquistada pelo 

mérito, aferido por  concurso público19. O rol de atribuições do cargo de diretor de 

escola é grande e variado, contempla desde questões administrativas quanto 

pedagógicas por excelência. Entretanto, por conta das exigências de um sistema 

burocrático cujo modelo assemelha-se ao empresarial, o diretor acaba por dedicar a 

maior parte de seu tempo e energia às tarefas administrativas, que deveriam, como 

atividades-meio, possibilitar o pedagógico (atividade-fins). Porém, grande parte do 

administrativo não está ocupando o diretor em função da organização da escola, 

                                                 
19  No estado de São Paulo o acesso ao cargo de diretor de escola dá-se através de concurso 
público, ou na falta de habilitados para preenchimento de cargo vago, por atribuição pelo Dirigente de 
Ensino. Neste caso, os critérios para atribuição estipulam pontuação decorrente de tempo de serviço 
como docente e como diretor substituto. Para qualquer situação, o candidato deve ser habilitado em 
pedagogia.  
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mas sim em função das exigências burocráticas dos órgãos de controle da escala 

hierárquica, com a finalidade explícita de realmente controlar as escolas. 

Se, por um lado, o pedagógico relaciona-se mais com a prática dos 

professores, estes também são absorvidos pelas exigências administrativas, à 

medida que devem adequar os fins aos meios –- muitas vezes em virtude da 

inadequação dos espaços e tempos escolares e da infraestrutura insuficiente  ou até 

inexistente. Dessa forma, o pedagógico fica mais e mais reduzido e submetido ao 

administrativo, dificultando o processo de ensino e aprendizagem. Penso que essa 

submissão ao administrativo é conveniente ao sistema capitalista, pois cria a ilusão 

de eficiência organizacional no imaginário popular, desviando o foco de atenção 

para a forma em detrimento do conteúdo qualitativo do processo educacional.  

Não podemos esquecer que a discussão sobre qualidade da educação 

pública, reivindicada unanimemente pela sociedade, deve pautar-se pelos objetivos 

que a escola pública elege. Creio que tais objetivos são bem explicitados por Paro, 

quando afirma que devem realizar-se numa dupla dimensão: individual e social. A 

dimensão individual relaciona-se  com a aquisição do saber necessário ao indivíduo 

para o autodesenvolvimento, “dando-lhe condições de realizar seu bem estar 

pessoal e permitindo o usufruto dos bens sociais e culturais postos ao alcance dos 

cidadãos”. Nesta dimensão, a escola estaria incumbida de educar para o “viver 

bem”. A dimensão social da escola relaciona-se com a “formação do cidadão tendo 

em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que sua atuação concorra 

para a construção de uma ordem social mais adequada à realização do “viver bem” 

de todos, ou seja, para a realização da liberdade enquanto construção social.” Para 

o autor, a dimensão social dos objetivos da escola se sintetiza na educação para a 

democracia.  

Na escola burocratizada, democracia e  autonomia são  reivindicações que se 

contrapõem às rotinas do cotidiano, às ordens superiores, à organização dos tempos 

e espaços escolares e às carências infraestruturais. Embora desejável no plano dos 

discursos oficiais, a autonomia pressupõe uma série de condições incompatíveis 

com a estrutura burocrática da escola, como por exemplo a destinação das verbas 

por parte da SEE. A escola não pode decidir de fato sobre sua utilização, pois além 

de insuficientes até para a manutenção do prédio, elas chegam destinadas a 
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determinados objetivos estipulados pela SEE, além de se exigir que sejam gastas 

dentro de prazos determinados, sob pena de devolução.  

 O discurso dos professores e diretores já incorporou parte das inovações 

pedagógicas disseminadas amplamente na sociedade após as sucessivas reformas, 

como, por exemplo, participação da comunidade, avaliação formativa, inclusão, 

diversificação das metodologias de aulas, conceito de gestão, e vários outros. 

Entretanto, as práticas surpreendem os olhos mais atentos, pois se chocam, muitas 

vezes de maneira frontal com o discurso inovador. A participação da comunidade, 

por exemplo, reivindicada como essencial pela  maioria dos diretores, assume o 

caráter utilitário por excelência, e é realmente apreciada desde que permaneça fora 

das instâncias de poder da escola, na maioria dos casos.  

O raciocínio burocrático integrado às representações tradicionalistas estão 

presentes também  nos órgãos de controle, no caso, as Diretorias de Ensino, e a 

Secretaria Estadual de Educação,  tornando-se, muitas vezes, entraves para que a 

própria legislação se cumpra efetivamente. Nem mesmo no plano superior da 

hierarquia, as inovações pedagógicas condizentes com a legislação e 

recomendadas por ela são prontamente assimiladas e repassadas às escolas, de 

forma a assegurar o cumprimento da lei.  

Ao mesmo tempo em que procuram fazer coro com o discurso da SEE 

defendendo a importância da participação da comunidade, muitos funcionários das 

Diretorias de Ensino, incluindo Supervisores, acabam, na prática, por disseminar 

entre os profissionais das escolas a noção de que “não vale a pena modificar as 

práticas atuais”, que a “comunidade atrapalha”, que “dá muito trabalho” pois irão 

“controlar a escola”, etc. Evidentemente, não propagam tais noções de forma 

explícita. Utilizam mecanismos inerentes à máquina burocrática para dificultar os 

trâmites legais, emitindo pareceres que colocam dúvidas quanto às intenções dos 

processos, requerendo relatórios mais técnicos, submetendo as discussões ao 

administrativo sem as devidas análises pedagógicas.  

Submissos à hierarquia imposta pela instituição burocratizada, esses  

profissionais necessitam cumprir as determinações superiores, porém, suas práticas 

no terreno firme das instâncias  que consideram como seu território mantém-se 

permeadas pela tradição patrimonialista.  

As contradições  que se evidenciam no âmbito das Diretorias de Ensino estão 

presentes também nos órgãos da Secretaria de Educação, já que a estrutura 
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burocrática desta instituição não possibilita a agilidade necessária para a efetivação 

das inovações pedagógicas no terreno no qual elas devem se realizar: as escolas. 

As concepções tradicionais dos agentes que ocupam os cargos técnicos das 

Diretorias de Ensino, por exemplo, dificultam as inovações, haja vista que as vêem 

com desconfiança, como se representassem ameaças aos rituais já conhecidos das 

escolas, fáceis de controlar.   

 Pude observar, “em serviço”, que quando uma escola realiza algo mais 

pedagogicamente inovador  e  interessante, que não esteja expressamente 

explicitado na legislação, ou que a tradição não tenha legitimado, os encarregados 

pelo controle burocrático dos sistemas reagem,   muitas vezes,  de forma   

mecânica, buscando amparo na lei ao “pé da letra”, e  quando não o encontram,   

tendem a    proibir ou  dificultar as inovações ou experiências. O princípio de 

democracia e participação   apregoado pela lei é pisoteado, o tradicional, valorizado. 

A estrutura vertical da própria SEE   acaba por impossibilitar que se cumpra a 

própria lei, quando esta se apresenta     mais    ousada em relação à tradição. 

Inovações que possam conduzir a maiores níveis de  autonomia das escolas, por 

exemplo, são mais controlas.  Por fim, creio que o administrativo possa ser colocado 

realmente a serviço do pedagógico quando os profissionais passam a considera-lo 

como um instrumento na construção do projeto pedagógico coletivo, no qual se 

valorize as relações intersubjetivas, os processos, a comunicação e a participação 

efetiva da comunidade. A escola, vista como organização complexa, não se reduz a 

aparelho ideológico do estado burguês, pois encerra em si imensas possibilidades 

instituíntes. Compete a nós, profissionais da escola pública, dar nossas 

contribuições para que o pedagógico se realize plenamente, utilizando nosso 

conhecimento técnico-administrativo para este fim. 

   São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2006. 

      Sueli Thodorof Pereira                                          

 

 

 


