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RESUMO 

 

O presente trabalho enfoca a participação e atuação dos pais no Conselho de 

Escola. Tal participação passou a ser possível após a Constituição de 1988 e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 – LDBEN. O estudo tem 

por objetivo identificar a concepção de participação dos pais membros do Conselho 

de Escola, e traçar os possíveis perfis ideológicos dos mesmos quanto à gestão 

escolar. A pesquisa é de natureza empírica, todavia ela se apóia em perfis 

ideológicos, construídos a partir de análises propiciadas pela Sociologia da 

Educação e pela Ciência Política. Como referencial teórico apropriamo-nos de Luis 

Pereira, Juan Bordenave, Maurício Tragtenberg, Edmundo Campos e de C.B. 

Macpherson. A pesquisa concentrou-se em uma das escolas da Rede Estadual no 

Município de São Bernardo do Campo – SP. Utilizamos métodos de pesquisa de 

campo e bibliográfica. Além da pesquisa de campo, que teve como base entrevista 

qualitativa e semi-aberta, realizamos análises das Legislações Federal e Estadual 

com o objetivo de verificarmos as lacunas existentes na legislação, assim como os 

limites por ela impostos à participação dos pais na gestão escolar.  

 

Palavras-Chave: Gestão  democrática, perfil ideológico, legislação, conselho de 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT   

 

The following work focuses on the parents’ participation and work in the School 

Council. This participation was allowed after the 1988 Constitution and with the Law 

of Guidelines and Bases of the National Education (Law nº 9394/96 – LDBEN). The 

aim of this study is to identify the concept of the participation of parents who are 

members of the School Council, and map the possible ideological profiles of them in 

the school management. It is an empirical research, however it was based on 

ideological profiles, provided by Sociology of Education and Politic Science analyzes. 

As theoretical reference, we were guided by Luis Pereira, Juan Bordenave, Mauricio 

Tragtenberg, Edmundo Campos and C. B. Macpherson. The research was made in 

one of the public schools of São Bernardo do Campo city, in São Paulo. We used 

field research and bibliographic research methods. Besides the field research, which 

was based on qualitative and semi-open interviews, we analyzed the Federal and 

State Laws with the purpose of verifying the existing gaps in the legislation, as well 

as the limits established by it in the participation of the parents in the school’s 

management.  

 

Keywords: Democratic management, ideological profile, legislation, School Council. 
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INTRODUÇÃO

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, vivenciamos no Brasil diversos 

movimentos oposicionistas que, através de suas ações, questionavam direta ou 

indiretamente o Regime Militar instalado no país em 1964. Estes movimentos 

contavam com a participação de vários segmentos da sociedade e reivindicavam 

mudanças de ordem social, econômica e política. 

A partir das pressões e mobilizações ocorridas em todo o Brasil, a Ditadura 

Militar chegou ao fim e, em 1988, foi promulgada uma nova Constituição, a qual 

legitimou alguns anseios e desejos da sociedade civil no que diz respeito à 

democratização das gestões nas instituições públicas. No campo educacional, os 

artigos 205 e 206 da Constituição Federal reconhecem a educação como dever do 

Estado e da família e têm como princípio a gestão democrática nas escolas públicas.  

Em 1996 foi votada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN nº. 9394/96 e, em 2001, o Plano Nacional de Educação – PNE nº. 

10.172/01, ambos apontando para a democratização da gestão do ensino público, 

com a participação das comunidades escolar e local, através do Conselho de 

Escola, ou equivalente, nas decisões escolares. 

Durante anos, as decisões escolares ficaram restritas aos órgãos educacionais 

e aos profissionais da educação. Atualmente, percebemos que existem dificuldades 

e resistências tanto por parte dos pais quanto por parte dos profissionais em 

educação e do próprio sistema educacional, para que o usuário da escola pública 

possa participar da gestão e discutir seus anseios e expectativas com relação à 

educação. 

No Estado de São Paulo, o Conselho de Escola, colegiado composto por 

representantes dos segmentos de pais, alunos, professores, funcionários e direção, 

eleitos anualmente por seus pares, passou a ser deliberativo a partir da Lei 

Complementar nº. 444/85, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista. 

Entretanto, poucas são as escolas que fazem eleições para a composição do 

colegiado. Geralmente, no início do ano letivo, o diretor passa uma lista onde os 

“interessados” em participar do Conselho de Escola e da Associação de Pais e 

Mestres (APM) “dão o nome”. 

Praticamente não existe debate sobre a importância desses colegiados. Os 

pais são “laçados” para compor a proporção definida por lei, que no caso das 
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escolas públicas paulistas, representam 25% do total dos membros. O mesmo 

acontece com os demais segmentos do colegiado, sendo que a grande preocupação 

da maioria dos diretores é cumprir as formalidades burocráticas e encaminhá-las à 

Diretoria de Ensino, informando que a escola possui Conselho de Escola eleito, 

Associação de Pais e Mestres constituída e Grêmio Estudantil formado. Isso não 

significa que a composição destes tenha ocorrido de forma democrática e com 

discussões entre os interessados. 

Nos Conselhos de Escola percebemos que, na maioria dos casos, a 

participação se dá em termos de informação. A direção informa aos pais o que 

pretende fazer com as verbas, quais são os projetos e as suas propostas para a 

escola. Os pais, por sua vez, sentem-se participantes, pois foram informados pela 

direção. A direção, por seu lado, acredita que na “sua” escola, o conselho é 

participativo e atuante pelo fato de ter informado suas pretensões e todos terem 

votado democraticamente. 

As bibliografias referentes à gestão democrática trazem para o debate 

acadêmico a questão da participação da comunidade no Conselho de Escola, para 

que esse decida sobre currículo, projeto político pedagógico, plano de ensino, 

eleição para diretor e outras questões de interesse de todos os envolvidos com a 

escola pública. Porém, verificamos que esses assuntos são tratados de forma quase 

exclusiva pelos professores e direção. 

Entendemos que a maneira como o indivíduo atua no interior da escola está 

relacionada com o que ele compreende por participação e pelo perfil ideológico que 

possui, o qual pode ser participacionista, burocrata, liberal democrático ou 

patrimonialista. Esses diferentes perfis ideológicos se manifestam na forma da 

organização e nas relações estabelecidas entre os indivíduos, que interferem direta 

e indiretamente nas ações desenvolvidas na escola, bem como nos seus 

encaminhamentos. 

A proposta dessa pesquisa é identificar a concepção de participação dos pais 

membros do Conselho de Escola e traçar os possíveis perfis ideológicos destes 

quanto à gestão escolar, já que estes são, em tese, os que melhor possuem 

compreensão sobre a importância da participação da comunidade no âmbito escolar, 

se comparados aos demais pais de alunos que não participam desse Colegiado.  

Temos como hipótese que os pais membros do Conselho de Escola possuem 

posturas e atitudes de perfil ideológico patrimonialista e ao mesmo tempo 
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burocrático em relação à escola, sendo que muitos acreditam que o fato de terem 

sido informados pelo diretor os tornam participantes das instâncias escolares. 

A pesquisa é de natureza empírica, todavia, ela se apóia em perfis ideológicos, 

construídos a partir de análises propiciadas pela Sociologia da Educação e pela 

Ciência Política. Dessa forma, apropriamo-nos de Luis Pereira (1967) a partir da 

leitura do livro “A Escola numa Área Metropolitana: Crise e Racionalização de uma 

Empresa Pública de Serviços”, em que o autor resgata as características da 

burocracia descritas por Weber e as relações de poder, sentimentos e posturas 

patrimonialistas, bem como suas manifestações no espaço escolar. No livro de Juan 

Bordenave (1994) “O que é Participação”, tomamos por base os graus de 

participação e como esses se apresentam na sociedade e no interior da escola, 

contribuindo para a compreensão do que os pais entendem por participação. Nos 

livros e textos de Maurício Tragtenberg “Sobre Educação, Política e Sindicalismo” 

(1982) e “Burocracia & Ideologia” (1992) resgatamos os conceitos de burocracia, 

como esta se estrutura e os mecanismos de controle racional que estão presentes 

na sociedade e na escola. Para conceituarmos o perfil burocrático, também 

buscamos em Edmundo Campos (1971), no livro “Sociologia da Burocracia” e nas 

discussões que este apresenta de vários autores a respeito da burocracia. Por 

último, para conceituar o perfil liberal democrático, utilizamos C.B. Macpherson 

(1978) com o livro “A Democracia Liberal” e nos apropriamos da essência da 

democracia liberal, como essa se apresenta e como agem os liberais democratas.  

Para identificar os possíveis perfis ideológicos dos pais membros do Conselho 

de Escola e como estes entendem a participação, utilizamos métodos de pesquisa 

de campo e bibliográfica, assim como analisamos, na Legislação Federal e na do 

Estado de São Paulo, os itens referentes à gestão democrática e à participação dos 

pais na escola. Os estudos foram realizados na perspectiva de uma análise 

sociológica de participação. 

A pesquisa de campo teve como base entrevistas qualitativas e semi-abertas, 

enfatizando a questão da participação. No total foram entrevistados dez pais 

membros do Conselho de Escola. Cinco entrevistas ocorreram no mês de janeiro de 

2007, com pais que participaram do Colegiado na gestão 2006. As outras cinco 

entrevistas foram realizadas nos meses de julho e agosto com pais eleitos para 

compor a gestão de 2007. As entrevistas foram analisadas, no primeiro momento, 

individualmente e, em seguida, no total, divididas em três grupos. Os pais são 
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identificados por números de 01 a 10, conforme a ordem em que as entrevistas 

foram realizadas. 

Nos anos de 2006 e 2007, participamos dos processos eleitorais para escolha 

dos pais membros do Conselho de Escola e também de algumas reuniões do 

Colegiado. Além disso, tivemos acesso a registros e documentos que nos 

esclareceram algumas questões referentes às propostas da escola e sobre a 

atuação da comunidade no seu interior. 

O propósito de identificar os perfis ideológicos dos pais refere-se ao fato de que 

ao detectar esses perfis, seja possível contribuir para a análise de outras situações 

similares que envolvem pais das escolas públicas, sendo de grande valia para 

entendermos o que leva os pais a participarem e quais os fatores que dificultam 

essa participação. Com isso, queremos contribuir com mais um elemento para 

aprofundar o conhecimento da realidade escolar e as implicações práticas dos 

resultados que possam favorecer uma maior participação. 

O presente trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. No capítulo I 

levantamos alguns itens constantes da Legislação tanto Federal quanto Estadual, no 

que diz respeito à gestão democrática. O estudo está focado na questão das 

lacunas e limites existentes na legislação, que viabilizam ou dificultam a participação 

dos pais na estrutura educacional. Verificamos também os condicionantes que, 

objetivamente, são facilitadores ou não da participação dos pais e da comunidade no 

interior da escola. 

No capítulo II conceituamos a participação e seus graus, analisando os 

possíveis perfis ideológicos dos pais membros do Conselho de Escola. O estudo 

está centrado nos perfis participacionista, liberal democrático, burocrata e 

patrimonialista. 

 No capítulo III caracterizamos a escola em que os pais membros do Conselho 

de Escola foram entrevistados e analisamos as dez entrevistas individualmente. 

No capítulo IV analisamos as entrevistas em sua totalidade, dividindo as 

questões em três grupos para verificar o perfil ideológico, os condicionantes da 

participação e a postura de participação dos pais. 
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CAPÍTULO I 
A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS CONDICIONANTES DA PARTICIPAÇÃO 

DOS PAIS NO CONSELHO DE ESCOLA 

 

1.1 Brasil e o processo de redemocratização 

 

Este capítulo apresenta o levantamento de alguns itens constantes das 

legislações federal e estadual, no que diz respeito à gestão democrática. O estudo 

está focado na questão das lacunas e limites existentes na legislação, que viabilizam 

ou dificultam a participação dos pais na estrutura educacional. Verifica também os 

condicionantes que, objetivamente, são facilitadores ou não da participação dos pais 

e comunidade no interior da escola. 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, vivenciamos no Brasil diversos 

movimentos oposicionistas que, através de suas ações, questionavam direta ou 

indiretamente o Regime Militar instalado no país em 1964. Estes movimentos tinham 

origens operárias, populares, urbanas e camponesas e contavam com a participação 

de vários segmentos da sociedade.  

Os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e de salários e 

questionavam a estrutura sindical, tendo como vanguarda os metalúrgicos da região 

do ABC Paulista. Os movimentos de camponeses colocavam publicamente a 

questão da terra e a discussão da reforma agrária na ordem do dia. Na cidade 

surgem as organizações dos moradores pobres com as ocupações do solo, 

reivindicando o acesso aos serviços públicos e soluções para as moradias 

populares. Demonstravam, assim, o que sobrou aos despossuídos do chamado 

“milagre econômico” do período militar. A juventude se manifestava através dos 

movimentos estudantis, reivindicando melhorias na educação, abertura de classes e 

ampliação das vagas nas universidades públicas. Pretendiam também reconstruir a 

UNE – União Nacional dos Estudantes.  

Os movimentos populares contaram com a forte participação das donas de 

casas que, por diversas vezes, saíram às ruas protestando contra a carestia, 

batendo panelas e latas, demonstrando que faltavam alimentos nos lares. Além 

disso, essas mulheres reivindicavam creches para seus filhos.  

Desses movimentos oposicionistas também participaram setores da Igreja 

Católica, em especial os ligados às Comunidades Eclesiais de Base. Havia, ainda, 
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manifestações de organizações como a da SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).  

        Estes movimentos foram tomando corpo, passaram de manifestações 

corporativistas para manifestações oposicionistas ao Regime Militar, reunindo 

milhões de pessoas em passeatas e comícios, exigindo o fim da Ditadura Militar e 

eleições diretas para presidente da república, que ficou conhecido como movimento 

das Diretas-Já.  

        É nesse clima de participação e de pressão popular que temos a abertura 

política, a volta dos exilados, a libertação de presos políticos, o surgimento de novos 

partidos e a frustrada eleição indireta para presidente do Brasil, através do Colégio 

Eleitoral, em 1985.  Vemos, assim, o país reconduzido à democracia e o povo tendo 

uma vivência de participação tanto no campo político como no sindical, sentindo-se 

inclusive responsável pelo fim de um Regime de opressão. 

        Com o fim da Ditadura Militar brasileira, em 1986, são eleitos os Deputados 

Federais e Senadores que tiveram a tarefa de elaborar a nova Constituição para o 

país. Nesse processo da elaboração da nova Constituição, vários segmentos se 

organizaram e pressionaram os constituintes com propostas que lhes fossem 

favoráveis. Os empresários, banqueiros, latifundiários, bem como sindicatos dos 

trabalhadores e a população, de forma geral, se articularam, colheram assinaturas, 

foram à Brasília, pressionaram deputados e senadores para que suas propostas 

estivessem presentes na nova lei. 

        No campo educacional, os donos das escolas particulares, assim como os 

profissionais em educação e os estudantes, procuraram manifestar seus desejos, 

para que estes se fizessem presentes na nova Carta Magna, que foi promulgada em 

1988, legitimando algumas das vontades da sociedade, em especial a 

democratização da gestão pública.  

Na Constituição de 1988, encontramos os princípios da educação brasileira, 

sobretudo como dever do Estado e da família, mas ao mesmo tempo autorizando a 

existência das escolas particulares; a definição de que verbas públicas devem ser 

destinadas somente para escolas públicas, mas abrindo espaços para o envio 

dessas verbas para as instituições privadas; a indicação do princípio de gestão 

democrática, mas apenas nos estabelecimentos públicos.  

        Antes mesmo da Constituição de 1988 recomendar a gestão democrática nas 

escolas públicas, alguns Estados da Federação já apresentavam experiências de 
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gestão colegiadas ou leis que recomendavam a participação da comunidade na 

gestão escolar. Exemplos de experiências são as que ocorreram nos Estados de 

Minas Gerais, São Paulo, no Distrito Federal e no Município de Porto Alegre 

(ABRANCHES. 2003, p. 44 - 45). Estas experiências, somadas à presença das 

entidades de educadores nos debates na elaboração da nova Constituição, 

possibilitaram a inclusão do princípio da gestão democrática na Constituição de 

1988, expresso no artigo 206, VI - gestão democrática do ensino público, na forma 

da lei. 

 

1.2 A Constituição de 1988 e a gestão democrática 

 

Apoiadas na Constituição de 1988, intitulada Constituição cidadã, é que 

surgiram as demais leis tanto no âmbito federal quanto nas esferas estadual e 

municipal, indicando a participação popular nos espaços públicos, inclusive nas 

escolas. Dessa forma, encontramos na legislação brasileira várias referências à 

gestão democrática, começando pelos artigos 205 e 206 da Constituição. No que diz 

respeito à educação, encontramos os preceitos que tanto a sociedade quanto o 

Estado devem seguir. 

 

Artigo 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição 
Federal, 1988) 
  

        Pelo disposto no artigo citado, é possível constatar que a Constituição dedica 

atenção especial à educação e que o Estado deve garanti-la à população.  

        No que diz respeito à participação da comunidade na gestão escolar, no artigo 

206 da Constituição Federal de 1988 encontramos a seguinte redação: 

 

Artigo 206 - “O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios”: 
 
(...) 
 
 “VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei.” 
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        Quando a lei máxima brasileira preconiza que a educação será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, tendo como princípio a gestão 

democrática, abre-se a possibilidade para que a sociedade participe das instâncias 

educacionais, o que é teoricamente positivo. Porém, o texto da lei não deixa claro 

como se dará este envolvimento da sociedade na educação, apenas que esta 

participação será “na forma da lei.” 

        O supracitado artigo não esclarece o que significa “na forma da lei”, e qual seria 

essa lei: Federal, Estadual, Municipal, do Sistema Oficial ou da escola.  Também 

não esclarece o que é esta gestão democrática. 

 

1.3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a gestão democrática 

 

       A LDBEN nº. 9.394/96 procura dar sinais de como seria esta gestão 

democrática preconizada no artigo 206 da Constituição Federal. Neste sentido, 

pretendemos comentar alguns artigos da LDBEN que expressam a participação das 

comunidades escolar e local no interior da escola. 

 

Artigo 2º - A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LDBEN nº. 
9394/96) 
 
 

        Conforme o referido artigo, assim como consta na Constituição, a educação é 

dever da família e do Estado, sendo que, aqui, a família vem antes do Estado. 

Portanto, entendemos que esta deve estar presente em todas as etapas de 

formação do aluno, cobrando do Estado a sua obrigação como fornecedor dos 

mecanismos necessários para o desenvolvimento educacional de seus filhos. 

Porém, quando lemos na Constituição e na LDBEN 9394/96 que a educação é dever 

da família, temos claro que o papel a ela destinado pelo legislador está restrito em 

fazer a matrícula de seus filhos em um estabelecimento de ensino e garantir que as 

crianças freqüentem as aulas, além de ajudar nas tarefas escolares em casa. 

Verificamos, assim, qual a participação que se espera do pai na vida escolar de seu 

filho.   
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        O artigo 3º da LDBEN em questão, também em consonância com a 

Constituição Federal, dispõe sobre a gestão democrática e que esta será “na forma 

desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. Com isso, a LDBEN atribui a cada 

sistema a tarefa de definir e regulamentar como se dará essa gestão e, 

consequentemente, até onde os pais participarão da escola dos seus filhos.     

        De acordo com o item VIII do Artigo 3º da LDBEN 9394/96, a gestão 

democrática se dará “na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”, 

ou seja, abre para que cada sistema se organize da forma que achar mais 

conveniente.  Com isso, encontramos estados e municípios adotando a eleição para 

o preenchimento do cargo de diretor de escola, como encontramos também estados 

e municípios adotando concurso público ou indicação de políticos para prover o 

mesmo cargo. Também é possível encontrar regiões em que o Conselho de Escola 

possui caráter consultivo e, em outras regiões, o mesmo colegiado tem caráter 

deliberativo.  

        Percebemos com esse artigo que a família, a qual possui o dever para com a 

educação dos seus filhos, não define como se dará a gestão democrática na escola 

ou como será sua participação. 

        O item IX do artigo 3º e o item IX do artigo 4º da atual LDBEN referem-se à 

questão da qualidade de ensino. Entretanto, como a família, responsável pela 

educação, pode verificar se o que está sendo ministrado aos seus filhos tem 

qualidade se não tiver acesso à gestão escolar? 

        Vejamos a redação desses artigos: 

 

Artigo 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
 
IX – garantia de padrão de qualidade. 
 
Artigo 4º - O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
 
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. (LDBEN nº. 9394/96) 

          

Em tese, a legislação preconiza a gestão democrática com a participação dos 

pais; contudo, na prática, atribui à burocracia estatal a tarefa de resolver como essa 
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participação se dará. Ao mesmo tempo em que expressa a qualidade de ensino, não 

garante a participação plena dos pais na conferência dessa qualidade. 

        Verificando o artigo 12 da atual LDBEN, em especial o item VIII, observamos 

que o pai será apenas informado sobre a freqüência, o rendimento escolar do filho e 

a respeito da execução da proposta pedagógica. Esse fato nos leva a indagar sobre 

o nível de participação que se deseja da comunidade, em especial dos pais de 

alunos e o que, objetivamente, cabe a ele decidir. Vejamos a redação do artigo em 

questão: 

 

Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 
 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros; 
 
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
 
VI – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente; 
 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; 
 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola; 
 
VIII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica. (LDBEN nº. 9394/96) 

 
 
        Analisando o item VIII do artigo 12, percebemos que a LDBEN se mostra 

contraditória, pois ao mesmo tempo em que preconiza a participação dos pais na 

gestão escolar, atribui a este um papel de mero informado do processo educacional.  

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 13 de julho de 

1990, antes da LDBEN nº9394/96, verificamos que o pai ou responsável tem direito 

de participar da definição das propostas educacionais e não ser meramente 

informado. Nos artigos 53 e 58, do ECA  constam que: 

 

Artigo 53 – A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
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para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 
 
Artigo 58 – No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a 
liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. (ECA, 
1990) 
 

        Sendo assim, de acordo com o ECA, o pai tem direito a participar da definição 

da proposta pedagógica e não simplesmente ser informado pela escola, mas deve 

participar da elaboração da proposta pedagógica para externar seus valores 

culturais, artísticos e históricos, os quais devem constar dos currículos escolares.  

        Analisando o artigo 14 da LDBEN, notamos novas contradições: 

 

Artigo 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação básica, 
de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola; 
 
II – participação das comunidades escolar e local em 
Conselhos Escolares ou equivalentes. (LDBEN nº. 9394/96) 

 
 
        Observamos nesse artigo que, novamente, a LDBEN delega aos sistemas de 

ensino a definição das normas da gestão democrática, atribuindo exclusivamente 

aos profissionais da educação a tarefa de elaborar o projeto pedagógico e, aos pais, 

a participação no Conselho Escolar que será definida como consultiva ou 

deliberativa. Porém, da maneira como está expressa na LDBEN, os pais não 

elaborarão a proposta pedagógica, pois esta cabe aos professores, contrariando o 

parágrafo único do artigo 53 do ECA, que diz que os pais devem participar da 

elaboração das propostas educacionais. 

        Analisando o artigo 15 da atual LDBEN, temos a impressão de que as escolas 

precisam ser tuteladas e que somente após demonstrarem confiabilidade e 

capacidade estarão em condições de vivenciar a autonomia concedida por lei.          

                               

Artigo 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 
escolares públicas de educação básica que os integram 
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progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observada as normas 
gerais de direito financeiro público. (LDBEN nº. 9394/96) 
 

        O artigo 12 da LDBEN preconiza que entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino está a de elaborar sua proposta pedagógica, administrar 

seu pessoal e seus recursos financeiros. Já o artigo 15 menciona progressivos graus 

de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira. Fica a dúvida a 

respeito de qual artigo a escola deve seguir. 

        Na questão do currículo, a atual LDBEN nº. 9394/96 preconiza que ele deverá 

ter uma base comum e completada com uma parte diversificada, sendo que, nesta 

parte, deve-se levar em conta as características regionais e locais da clientela. 

Porém, não diz se para isso os pais e alunos serão consultados sobre o que é 

importante para eles. 

        Notamos que o artigo 26 da LDBEN é extremamente aberto, não esclarece 

quem irá definir a parte diversificada do currículo, permitindo dúbias interpretações a 

esse respeito. Alguns entenderão que essa tarefa pode ser definida pelo sistema de 

ensino, outros pelo diretor, ou pelos professores, há também quem entenderá que a 

parte diversificada pode ser definida pelos pais ou a comunidade escolar e local 

como um todo, o que representa uma lacuna para a comunidade se posicionar e 

externar suas aspirações. 

 

Artigo 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio 
devem ter uma base comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
(LDBEN nº. 9394/96) 
 

        Quanto à questão da administração de pessoal, a redação da lei deixa espaço 

para duplas interpretações. 

 

Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 
 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros (LDBEN nº. 9394/96) 

 
 
        Já no artigo 67 consta: 
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Artigo 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização 
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive 
nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: 
 
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; 
 
Parágrafo único – A experiência docente é pré-requisito para 
o exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério, nos termos das normas de cada sistema de 
ensino. (LDBEN nº. 9394/96) 

 

        Analisando o item II do artigo 12 da atual LDBEN, observamos que ele não é 

claro, quando diz que “os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de 

administrar seu pessoal”, deixando à livre interpretação se esta se refere ao controle 

de freqüência ou à contratação de pessoal, o que nos leva a crer na possibilidade da 

comunidade discutir sobre a escolha do profissional que irá atuar na escola.  

        O artigo 67 da referida lei é claro, quanto à forma de ingresso dos profissionais 

da educação, a qual se dará apenas por concurso público, alijando a comunidade 

escolar de qualquer oportunidade de escolher ou selecionar quem irá trabalhar na 

escola e impedindo qualquer ação direta na forma de contratação do profissional 

que trabalhará com seus filhos.   

        O artigo 15 da legislação em tela institui a questão da progressiva autonomia 

pedagógica e administrativa da escola, subentendendo que, com o tempo, poderá 

haver autonomia na contratação administrativa. Observamos, assim, contradições 

nos três artigos da mesma lei no que diz respeito à autonomia da escola e da 

comunidade em relação à forma de contratação de pessoal, inclusive de professores 

e diretores. 

 

1.4 O Plano Nacional de Educação e a participação dos pais na gestão 

democrática 

 

        Em janeiro de 2001 passou a vigorar a Lei 10.172 – Plano Nacional de 

Educação (PNE) -, que procura dar corpo aos princípios da atual Constituição e da 

LDBEN nº. 9394/96. O PNE reforça a questão da gestão democrática da escola 

pública, bem como a dos Conselhos Escolares. Neste sentido, o referido Plano 

estabelece como princípios e metas:  
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-democratização da gestão do ensino público, nos 
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 
participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola e a participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (PNE, Lei 10.172/01) 
 

        O Plano Nacional da Educação, assim como a LDBEN, delega aos profissionais 

da educação a elaboração do projeto pedagógico da escola e reforça a participação 

dos pais nos Conselhos Escolares ou equivalentes. 

        Verificamos que nas Diretrizes do Plano Nacional da Educação começa-se a 

situar a função do Conselho de Escola, bem como o princípio democrático da 

participação segundo o qual ele deve estar orientado. Mas mesmo assim não 

explicita se essa participação será consultiva, deliberativa, co-gestão, auto-gestão, 

ou seja, não define o grau de participação, apenas que: 

 

Reforçando o projeto político-pedagógico da escola, como as 
próprias expressões da organização educativa da unidade 
escolar, surgem os conselhos escolares, que deverão 
orientar-se pelo princípio democrático da participação. A 
gestão da educação e a cobrança de resultados, tanto das 
metas como dos objetivos propostos neste plano, envolverão 
comunidade, alunos, pais, professores e demais 
trabalhadores da educação. (PNE, Lei 10.172/01) 
 

        No item 3.3 - Objetivos e Metas para o Ensino Médio - do referido Plano, temos 

nos pontos 13 e 14 referências quanto à participação da comunidade e sobre a 

autonomia da escola, porém tal participação é limitada à manutenção da escola, 

dando a impressão de que a participação da comunidade fica restrita à função de 

“ajudante”. Vejamos a redação dos itens citados: 

 

13 – Criar mecanismos, com conselhos ou equivalentes, para 
incentivar a participação da comunidade na gestão, 
manutenção e melhoria das condições de funcionamento das 
escolas. 
 
14 - Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz 
respeito ao projeto pedagógico como em termos de gerencia 
de recursos mínimos para a manutenção do cotidiano 
escolar. (PNE, Lei 10.172/01) 
 
 

        Os itens citados estão diretamente relacionados à questão da participação da 

comunidade nos Conselhos Escolares e na gestão, objetivando a melhoria de 
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funcionamento e manutenção das escolas. Esses itens reconhecem, de forma 

tímida, a necessidade de assegurar a autonomia à parte pedagógica e ao 

gerenciamento de recursos, mas passam a impressão de que a participação dos 

pais é meramente a de ajudantes e tarefeiros, limitando sua atuação a consertar 

objetos, pintar paredes, fazer reparos, sem remuneração. São as chamadas 

“parcerias”. 

        Em Financiamento e Gestão, no item 11.2, do Plano Nacional de Educação, 

consta: 

(...) 

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de 
ensino há de implantar gestão democrática. Em nível de 
gestão de sistema na forma de Conselhos de Educação que 
reúnam competência técnica e representatividade dos 
diversos setores educacionais; em nível das unidades 
escolares, por meio da formação de conselhos escolares de 
que participe a comunidade educacional e formas de escolha 
da direção escolar que associem a garantia da competência 
ao compromisso com a proposta pedagógica emanada dos 
conselhos escolares e a representatividade e liderança dos 
gestores escolares. (PNE, Lei 10.172/01) 

 

O PNE também indica que cada sistema de ensino defina a gestão democrática 

e aponta para a possibilidade das escolas escolherem sua direção, o que é um 

avanço, uma vez que permite uma atuação mais efetiva dos Conselhos Escolares e, 

consequentemente, uma vivência maior da participação dos pais. 

No item 11.3.2, o Plano Nacional de Educação traz a gestão de forma mais 

enfática, reafirmando a participação da comunidade nas escolas, bem como a 

autonomia desta: 

 

22 – Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão 
democrática do ensino púbico, com a participação da 
comunidade. 
 
24 – Desenvolver padrão de gestão que tenha como 
elementos a destinação de recursos para as atividades-fim, a 
descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco 
na aprendizagem dos alunos e a participação da 
comunidade. (PNE, Lei 10.172/01) 
 
 

        Notamos que, aqui, também fica a cargo do sistema de ensino implantar a 

gestão democrática nas escolas, estabelecendo inclusive seus limites. Apesar disso, 
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esse item traz a participação da comunidade de maneira mais presente, não mais 

como ”ajudante”, mas como participante do processo. 

Verificamos que tanto a LDBEN nº. 9394/96 quanto o Plano Nacional de 

Educação deixam para cada sistema a definição de como se dará a questão da 

gestão democrática na educação. Verifiquemos a seguir como a gestão democrática 

acontece no Estado de São Paulo, quais são as leis que a regulamentam, seus 

limites e lacunas. 

 

1.5 O Estatuto do Magistério Paulista e a participação dos pais na gestão 

democrática  

 

No Estado de São Paulo, antes mesmo da Constituição Federal de 1988 indicar 

a gestão democrática nos órgãos públicos, em 1985 foi votada a Lei Complementar 

nº. 444, que estabelece o Estatuto do Magistério Paulista, e traz alguns artigos 

relacionados à gestão democrática nas escolas públicas estaduais. Em relação a 

esse tema, a Lei Complementar Paulista encontrava-se alguns anos à frente da 

LDBEN nº. 9394/96. 

        O artigo 95, do referido Estatuto, está totalmente voltado para o Conselho de 

Escola, definindo seu caráter como deliberativo, bem como sua composição, período 

de eleição e sua função.  

 
Artigo 95 – O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, 
eleita anualmente durante o primeiro mês letivo, presidido 
pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e 
máximo de 40 (quarenta) componentes, fixado sempre 
proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento 
de ensino. 
 
§1º - A composição a que se refere o “caput” obedecerá à 
seguinte proporcionalidade: 
 
I – 40 (quarenta por cento) de docentes; 
II – 5% (cinco por cento) de especialista de educação, 
excetuando-se o Diretor de Escola; 
III – 5% (cinco por cento) dos demais funcionários; 
IV – 25% (vinte e cinco por cento) de pais de alunos; 
V – 25% (vinte e cinco por cento) de alunos; 
 
§ 2º - Os componentes do Conselho de Escola serão 
escolhidos entre os seus pares, mediante processo eletivo. 
§ 3º - Cada segmento representado no Conselho de Escola 
elegerá também 2 (dois) suplente, que substituirão os 
membros efetivos em suas ausências e impedimentos. 
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§ 4º - Os representantes dos alunos terão sempre direito a 
voz e voto, salvo nos assuntos que, por força legal, sejam 
restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil. 
 
“§ 5º - São atribuições do Conselho de Escola: 
 
I – Deliberar sobre: 
a) diretrizes e metas da unidade escolar; 
b) alternativas de solução para os problemas de 
natureza administrativa e pedagógica; 
c) projetos de atendimento psico-pedagógico e material 
ao aluno; 
d) programas especiais visando à integração escola-
família-comunide; 
e) criação e regulamentação das instituições auxiliares 
da escola; 
f)              prioridades para aplicação de recursos da 
Escola e das instituições auxiliares; 
g) a designação ou a dispensa do Vice-Diretor de 
Escola; 
h) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos 
os funcionários, servidores e alunos da unidade escolar; 
 
II – Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas 
as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação 
pertinente; 
 
III – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu 
desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas. 
 
§ 6º - Nenhum membro do Conselho de Escola poderá 
acumular votos, não sendo também permitidos os votos por 
procuração. 
§ 7º - O Conselho de Escola deverá reunir-se 
ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre e, 
extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou 
por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus 
membros. 
 
§ 8º - As deliberações do Conselho constarão de ata, serão 
sempre tornadas públicas e adotadas por maioria simples, 
presente a maioria absoluta de seus membros. (Lei 
Complementar 444/85) 
 

        Temos que reconhecer que é um artigo avançado para aquela época e 

considerando que havíamos acabado de sair do Regime Militar. Porém, analisando 

mais de perto o referido artigo, verificamos as limitações que este coloca ao 

Conselho de Escola.  Em primeiro lugar, limita a participação dos membros no 

Conselho, pois relaciona o número de participantes à quantidade de classes da 

escola, definindo como mínimo 20 (vinte) e máximo 40 (quarenta) componentes. 

Tomando como referência uma escola que possui cerca de dois mil alunos, 

somando a totalidade de pais, professores, funcionários e equipe gestora, 
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verificamos que se trata de um universo muito grande para ser representado por um 

grupo composto de 20 (vinte) a 40 (quarenta) pessoas, ou seja, uma 

representatividade muito pequena. 

        Um ponto positivo do artigo 95 está relacionado à composição do Colegiado, 

pois 50% (cinqüenta por cento) são pais e alunos, permitindo certo equilíbrio na hora 

do voto. Contudo, os professores possuem uma porcentagem significativa - 40% 

(quarenta por cento) dos membros -, o que faz com que os docentes se sintam 

fortalecidos perante os demais segmentos. 

        As reuniões do Conselho de Escola são convocadas e presididas pelo diretor, o 

que já dá certa aparência de autoridade e, dependendo da escola e do diretor, a 

relação que se estabelece é de autoritarismo, inibindo a participação dos demais 

membros, em especial os pais e alunos. O artigo 95 não abre para a possibilidade 

dos pais presidirem as reuniões do Conselho de Escola, limitando a sua participação 

a “conduzidos” pelo diretor. A condução das reuniões pelo diretor faz com que a voz 

desse tenha muito mais peso e significado em relação aos demais membros em 

qualquer votação. 

        Quanto às deliberações do colegiado, expressos no parágrafo 5º do artigo 95, 

observamos que são poucas as margens para grandes ações, pois essas são 

regulamentadas pelo Governo e pela Secretaria de Estado da Educação, 

competindo ao Conselho discutir sobre disciplina, designação de vice-diretor, caso 

esse seja de outra Unidade Escolar, pois se for da mesma, essa designação fica a 

critério somente do diretor. O Conselho de Escola também decide sobre a aplicação 

de verbas recebidas, porém muitas dessas verbas já vêm direcionadas pelos órgãos 

superiores. 

        Cabe lembrar que, na questão das normas ou sanções disciplinares, o 

funcionário e o professor possuem seus direitos e deveres regulamentados 

enquanto funcionários públicos e, ao aluno, não pode ser aplicada penalidade que 

infrinja direitos e garantias contidos na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

        Quanto à elaboração do Calendário Escolar, que consta no artigo 95 como uma 

das deliberações do Conselho de Escola, também é limitada, uma vez que, 

anualmente, a Secretaria de Estado da Educação fixa Resolução de Calendário 

Escolar, determinando o início e término do ano letivo, período de férias e recesso.  
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        O calendário é praticamente montado pelas Resoluções da Secretaria de 

Estado da Educação, restando ao Conselho de Escola definir alguns detalhes, que 

não poderão contrariar o estabelecido ou o permitido na Resolução e nas demais 

legislações pertinentes ao assunto. Mesmo com a aprovação do Colegiado, o 

calendário deve passar pelo crivo da Diretoria de Ensino para ser homologado.  

O item III do parágrafo 5º do Artigo 95 da Lei Complementar nº. 444/85 institui 

que é função do Conselho: “Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu 

desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas.” Verificamos que o 

parágrafo em questão não deixa claro que relatórios são esses: se são relatórios 

financeiros ou pedagógicos, quem os elaborou, com quais dados; nem quem 

estabeleceu as metas: se são determinadas pela Secretaria de Estado da Educação, 

se foram os professores juntamente com a direção, se essas metas são decididas 

em conjunto, para posteriormente serem avaliadas pelo grupo, ou ainda, se devem 

ser apreciadas pelo Conselho de Escola apenas para conferir a conotação de 

“participativo”, de que houve uma apreciação do referido relatório. 

        O parágrafo 7º do Artigo 95 estabelece o mínimo de reuniões do Conselho de 

Escola, que deverão ocorrer durante o ano letivo e, ao mesmo tempo, atribui 

poderes ao diretor de escola que não são conferidos aos demais membros do 

colegiado.  

        Ao diretor cabe convocar reuniões extraordinárias, sempre que achar 

conveniente. Já os demais membros precisam ter o apoio de pelo menos 1/3 (um 

terço) dos componentes para solicitar uma reunião do Colegiado. Sendo assim, 

percebe-se que o diretor possui prerrogativas que os demais membros do Colegiado 

não possuem, como convocar e presidir as reuniões. Além disso, o diretor não 

precisa ser eleito para ser membro do Conselho de Escola, pois o fato de ser diretor 

o torna membro nato. 

        Algo importante que traz a Lei tem a ver com a transparência, pois indica que 

devem ser tornadas públicas as atas do Colegiado, constando as deliberações 

aprovadas pela maioria simples. Esta ação permite que todos da unidade escolar, 

mesmo que não participem do Conselho da Escola, tenham conhecimento do que foi 

votado e decidido nas reuniões, sendo possível até mesmo abrir um diálogo para as 

necessidades da escola, das propostas existentes e possíveis soluções para 

determinados problemas. 
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        Quanto às contratações de funcionários, professores e especialistas, os artigos 

12, 13, 14 e 15 da Lei Complementar nº. 444/85 não deixam dúvidas: o 

preenchimento dos cargos se dará via concurso público, definido pela Secretaria de 

Estado da Educação, portanto não cabe ao Conselho de Escola decidir sobre essa 

questão, nem escolher ou definir qual perfil de profissional ou gestor é melhor para a 

escola. Dessa forma, quem escolhe a escola é o professor e o diretor, não a 

comunidade. 

        Os artigos supracitados apresentam a seguinte redação: 

 

Artigo 12 – O acesso, previsto no inciso II do artigo 10, desta 
lei complementar, para o provimento dos cargos da série de 
classes de docentes e das classes de especialistas de 
educação, fixados no Anexo I, desta lei, processar-se-á 
mediante concurso de provas e títulos, na forma que for 
estabelecida em regulamento.  
 
Artigo 13 – O provimento dos cargos da série de classes de 
docentes e das classes de especialistas de educação da 
carreira do magistério far-se-á através de concurso público 
de provas e títulos. 
 
Artigo 14 – O prazo máximo de validade do concurso público 
será de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua 
homologação. 
 
Artigo 15 – Os concursos públicos, de que trata o artigo 13, 
desta lei complementar, serão realizados pela Secretaria de 
Estado da Educação. (Lei Complementar 444/85) 

 

1.6 Comunicados da Secretaria de Estado da Educação e a participação dos 

pais na Gestão Democrática 

 

        A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo elaborou dois Comunicados 

referentes à natureza do Conselho de Escola: um em 31 de março de 1986 e o outro 

em 10 de março de 1993. Em ambos preconiza a questão da gestão democrática e 

a participação da comunidade nas discussões da escola e os resultados escolares 

como responsabilidade de todos. Porém, ao mesmo tempo, limita a atuação do 

Conselho de Escola às normas legais e diretrizes da Secretaria da Educação, ou 

seja, atribui uma autonomia limitada.   

        Neste sentido, temos no Comunicado da Secretaria de Estado da Educação de 

31 de março de 1986 que: 

 



 

 

 

 

21

1. Natureza do Conselho de Escola. 
Sendo a escola um dos principais serviços que o Estado 
presta à população, o Conselho de Escola, tal como está 
constituído, é uma conquista que evidencia a política adotada 
pelo Governo do Estado, viabilizando a efetiva participação 
da comunidade na discussão, reflexão e solução dos 
problemas que lhes são inerentes, legitimando a autonomia 
da Unidade Escolar. 
 
(...) 
 
- a natureza deliberativa se concretiza nas atribuições do 
Conselho de Escola; 
 
(...) 
 
Ao ser atribuído poder de decisão a todos os segmentos 
integrantes da Unidade Escolar, compartilha-se com o Diretor 
os esforços na busca de respostas coletivas aos problemas 
que a escola enfrenta. 
Assim, a responsabilidade pela política administrativa, 
financeira e pedagógica da escola, em consonância com as 
normas legais e diretrizes da SE passa a ser de todos. 
 
(...) 
 
d) Quanto ao Calendário e Regimento Escolar, o Conselho 
de Escola poderá deliberar sobre assuntos que não estejam 
fixados nas normas em vigor.  
 
 

        É importante salientar que este Comunicado esclarece como deve ser a eleição 

dos membros do Conselho de Escola, os quais deverão ser eleitos pelos seus pares, 

bem como a questão da convocação para as reuniões, a publicidade e ciência dos 

membros, levando-se em consideração a questão do horário e a disponibilidade de 

interessados: 

Eleição e Convocação. 
 
A eleição dos representantes de professores, especialistas 
de educação, funcionários, pais e alunos deve realizar-se em 
assembléias distintas, e ser precedida de amplos debates, 
para assegurar o afloramento das idéias e aspirações, 
garantindo, desta forma, uma representação de caráter real 
de cada um destes segmentos. 
 
De capital importância é a convocação para o Conselho de 
Escola, cujas reuniões deverão efetuar-se ordinariamente. 
Para a realização de tais reuniões, ao se escolher o dia e 
horário, assim como ao se estabelecer o prazo para sua 
convocação (feita por escrito, com ciência dos convocados, 
ou por edital afixado em lugar visível), sempre deverá ser 
levada em conta a disponibilidade de todos os membros 
componentes do Conselho. (Comunicado SE, de 31 de 
março de 1986). 
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Apesar do referido Comunicado orientar como deve acontecer a eleição dos 

membros do Conselho de Escola, poucas são as escolas que adotam essa dinâmica 

para compor o Colegiado. No geral, é passada uma lista para os interessados 

“darem” os nomes. Dificilmente há um debate sobre o papel do Conselho de Escola 

e a função dos seus membros.  

Quanto aos registros das eleições, estes deveriam ser tornados públicos, mas 

como dificilmente há o debate a respeito do Colegiado, tampouco sobre a escolha 

dos seus membros, a ata de eleição também não é exposta para as comunidades 

escolar e local. 

O Comunicado da Secretaria de Estado da Educação de 10 de março de 1993 

esclarece que: 

(...) 
 
1- As atas que registram esses procedimentos, em livro 
próprio e com a assinatura de todos os participantes, serão 
sempre tornadas públicas, por afixação permanente, em local 
visível nas unidades escolares, e arquivadas na secretaria, à 
disposição de todos os interessados e, em especial, dos 
órgãos de supervisão responsável pelo acompanhamento do 
processo. 

 

1.7 Parecer 67/98 do Conselho Estadual de Educação e a participação dos pais 

na gestão democrática 

 

        Para dar atendimento à LDBEN nº. 9394/96, em 1998, foi votado, no Estado de 

São Paulo, o Parecer 67/98, que definiu as Normas Regimentais Básicas para as 

Escolas Estaduais. Essas normas trazem a questão da gestão democrática, bem 

como a participação dos pais nos Colegiados Escolares, em especial o Conselho de 

Escola. Porém, assim como a Lei Complementar 444/85 e os Comunicados da 

Secretaria de Estado da Educação de 31 de março de 1986 e de 10 de março de 

1993, as Normas Regimentais também limitam a participação dos pais e a 

autonomia da escola à legislação pertinente e às regras estabelecidas pelos órgãos 

superiores. Dessa forma, logo no Artigo 2º do Parecer 67/98, fica evidente o controle 

do Estado, pois embora o Regimento Escolar fosse aprovado pelo Conselho de 

Escola, o mesmo deveria ser apreciado pela então Delegacia de Ensino, hoje 

Diretoria de Ensino, evidenciando a relatividade da autonomia escolar: Artigo 2º - “O 

regimento de cada unidade escolar deverá ser submetido à apreciação do conselho 

de escola e aprovação da Delegacia de Ensino.” 
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Por mais que o Parecer 67/98 cite a gestão democrática, verificamos que há no 

seu conteúdo um forte apelo ao centralismo e ao controle do Estado, remetendo 

sempre à dinâmica e à fiscalização aos órgãos centrais. 

        Vejamos a redação do artigo 8º do referido Parecer:  

 

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. (Parecer 67/98) 
 
 

        Em seguida, no artigo 9º, encontramos várias referências à participação da 

comunidade na escola. Porém, ao continuarmos com a leitura das Normas 

Regimentais, verificamos no item III do Artigo 9º e nos item III e IV do artigo 10, 

novamente o controle dos órgãos competentes fiscalizando e dizendo o que pode e 

o que não pode ser feito pela escola, em especial o Conselho de Escola, 

evidenciando mais uma vez os limites da propagada autonomia escolar.  

        Artigos 9º e 10: 

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 
administrativos, financeiros e pedagógicos, entendidos como 
mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da 
comunidade, será assegurada mediante a: 
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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. (Parecer 67/98) 

 
 

        Quanto à questão de escolha ou indicação de profissionais, conforme consta no 

item III do Artigo 10 supracitado, cabe lembrar novamente que a LDBEN nº. 9394/96, 

e a Lei Complementar 444/85, instituem que as contratações se darão através de 

concursos públicos, portanto, não compete ao Conselho defini-las. Quanto à escolha 

do vice-diretor, o Colegiado somente será consultado nos casos em que o 

interessado pertencer a outra Unidade Escolar, do contrário, esta prerrogativa 

compete ao diretor. 

         O Parecer 67/98 traz um item destinado exclusivamente aos Colegiados, 

definindo-os como Conselho de Escola e os Conselhos de Classe e Série. Porém, 

aqui, vamos centrar a discussão no Conselho de Escola e sua posição na gestão 

democrática.  

 

Artigo 16 – O conselho de escola, articulado ao núcleo de 
direção, constitui-se em Colegiado de natureza consultiva e 
deliberativa, formado por representantes de todos os 
segmentos da comunidade escolar. (Parecer 67/98) 
 
 

        Interessante ressaltar que na Lei Complementar 444/85 e no Comunicado da 

Secretaria de Estado da Educação de 31 de março de 1986, o Conselho de Escola 

possui caráter deliberativo, e no Parecer 67/98 é apresentado como de natureza 

consultiva e deliberativa.  

        O fato de ser apresentado como consultivo muda totalmente o caráter do 

Conselho de Escola, pois o mesmo poderá ser apenas consultado em determinados 
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momentos, o que demonstra uma participação mais limitada em uma gestão 

democrática. 

        Para dar uma conotação de Conselho de Escola democrático, participativo e 

deliberativo, o Parecer 67/98 permite a elaboração de estatuto próprio, o qual deverá 

estar em consonância com a legislação, e a criação de comissões, transparecendo 

que há democracia e participação no interior das escolas. 

 

Artigo 18 - O conselho de escola poderá elaborar seu próprio 
estatuto e delegar atribuições a comissões e subcomissões, 
com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua 
organização. (Parecer 67/98) 
 
 

        Mediante essa possibilidade, foram criadas algumas comissões com o objetivo 

de tratar das disciplinas dos alunos e, frequentemente, os membros do Conselho de 

Escola são convocados para discutir e decidir questões relacionadas às normas de 

convivência, o que determinado aluno infringiu, bem como as possíveis punições e 

sanções a que estará sujeito.  

        Muitos pais acreditam que discutir questões disciplinares seja participar das 

decisões da escola, não percebendo que questões relacionadas ao currículo, 

programa, projetos, qualidade de ensino, administração de pessoal, instalações, 

condições do prédio e recursos não são decididos por eles, mas pelos órgãos 

governamentais. Assim, os pais têm a falsa impressão de participação. 

Quanto ao plano de gestão, embora o Conselho de Escola o discuta e o 

aprove, deverá passar pela apreciação do órgão de supervisão: Artigo 31 – “O plano 

de gestão será aprovado pelo conselho de escola e homologado pelo órgão próprio 

de supervisão.” (Parecer 67/98) 

        O Parecer 67/98 determina como o diretor deverá exercer suas funções, entre 

elas a de informar aos pais sobre a execução da proposta pedagógica, ou seja, ao 

pai cabe ser apenas informado sobre como a escola está trabalhando com o seu 

filho. 

 

Artigo 63 – A direção da escola exercerá suas funções 

objetivando garantir:  

VI - a articulação e integração da escola com as famílias e a 
comunidade; 
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VII - as informações aos pais ou responsável sobre a 

freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica; (Parece 67/98) 

 

À época da votação do Parecer 67/98, o Conselheiro Francisco Antonio Poli, do 

Conselho Estadual de Educação, manifestou-se contrário às referidas Normas 

Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais, justificando para tal que:  

 

Votei contrariamente ao Parecer nº. 67/98 pelas razões que 
passo a expor:  
 
1. O art. 1º das Normas afirma que as escolas mantidas pelo 
Poder Público Estadual serão regidas por regimento 
próprio, a ser elaborado pela unidade escolar, desde que 
respeitadas as normas regimentais básicas. Ora, 
respeitando-se essas normas regimentais básicas, quase 
nada sobra para decisão da escola. É o velho discurso da 
autonomia, flexibilidade, descentralização, desmascarado, na 
prática, por determinações que não admitem sequer 
questionamentos. O resultado, certamente, não deverá ser 
outro: as unidades escolares limitar-se-ão a transcrever, nos 
seus regimentos, as normas regimentais básicas. Ainda mais 
quando se determina que "o regimento de cada escola 
deverá ser submetido à aprovação da Delegacia de Ensino". 
Ou seja, além de tudo, qualquer acréscimo, alteração, 
diminuição na elaboração do regimento terá de ser apreciado 
pela Delegacia de Ensino. Que autonomia é essa?  
 
2. O Conselho de Escola poderá delegar atribuição a 
comissões e subcomissões, com a finalidade de dinamizar 
sua atuação (art. 18), mas para os casos graves de 
descumprimento de normas, essa delegação não vale (art. 
26). 
 
(...) 
 
Essas Normas Regimentais, no meu entender, são 
pedagogicamente falhas, e politicamente inadequadas, 
centralizando em excesso, amarrando a escola, sufocando o 
projeto pedagógico, podendo trazer conseqüências 
desastrosas ao processo educacional. Só serão implantadas 
nas escolas da rede estadual por não restar a estas outra 
opção. (...) (Conselheiro Francisco Antonio Poli). 

 

        A declaração de voto do conselheiro em questão define bem as Normas 

Regimentais, do Parecer 67/98, as quais passam a idéia de gestão democrática e de 

participação da comunidade, através do Conselho de Escola, mas é extremamente 

centralizadora, já que quase tudo deve passar pelo crivo dos órgãos de fiscalização 

da Secretaria de Estado da Educação, restando muito pouco aos pais decidirem. 
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1.8 Resolução nº. 61/07 da Secretaria de Estado da Educação  

 

Em 24 de setembro de 2007, a Secretaria de Estado da Educação fixou a 

Resolução SE nº. 61, que dispõe sobre o registro do rendimento escolar dos alunos 

das escolas públicas da Rede Estadual, definindo que estes serão expressos em 

escala numérica de notas em números inteiros de 0 (zero) a 10 ( dez).  

Com essa resolução, a Secretaria da Educação tira da escola e do Conselho de 

Escola uma das suas funções, ou seja, definir a forma como o rendimento escolar do 

aluno será expresso, limitando ainda mais a atuação do Colegiado, que tem a 

função de deliberar as diretrizes e metas da unidade escolar, conforme a alínea “a”, 

do inciso 5, do artigo 95 da Lei 444/85.  

A Resolução SE nº. 61/07 define a questão do registro do rendimento escolar, 

desconsiderando o que consta no Regimento Escolar e no Plano de Gestão das 

unidades escolares, votados pelos Conselhos de Escolas e aprovados pelo órgão 

superior, no caso a própria Secretaria de Estado da Educação.  

Notamos que a Resolução SE nº. 61/07 se contrapõe ao artigo 42 do Parecer 

nº. 67/98, o qual confere às escolas a tarefa de definir a maneira de expressar os 

resultados de rendimento escolar. Vejamos a redação da Resolução SE nº. 61 e o 

artigo 42 do Parecer nº. 67/98: 

Resolução SE nº. 61 de 24 de setembro de 2007: 

 

Art. 1º - Nas escolas da rede estadual de ensino, o registro 
das sínteses bimestrais e finais dos resultados da avaliação 
do aproveitamento do aluno, em cada componente curricular, 
será efetuado em escala numérica de notas em números 
inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
Art. 5º Será considerado como patamar indicativo de 
desempenho escolar satisfatório a nota igual ou superior a 
cinco. 
 
(...) 
 
Art. 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga a Resolução 30 de 10-05-2007.  
 

 
Ou seja, a Resolução define sumariamente como será expresso o rendimento 

escolar dos alunos, sem que haja discussão do Conselho de Escola, 

desconsiderando o artigo 42 do Parecer n°. 67/98, que possui a seguinte redação: 
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Artigo 42 – No regimento deverá estar definida a sistemática 
de avaliação do rendimento do aluno, indicando a escala 
adotada pela unidade escolar para expressar os resultados 
em todos os níveis, cursos, e modalidades de ensino.  
§ 1º - Os registros serão realizados por meio de sínteses 
bimestrais e finais em cada disciplina e deverão identificar os 
alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório, qualquer 
que seja a escala de avaliação adotada pela escola. (Parecer 
nº. 67/98) 
 
 

Verificamos que a lacuna que havia no Parecer 67/98 para uma discussão no 

Conselho de Escola a respeito do rendimento escolar é definida pela burocracia 

através de uma resolução, que suprime a possibilidade dos pais discutirem qual é a 

melhor forma de expressar o rendimento escolar de seus filhos e o significado da 

avaliação. 

 

1.9 Um balanço geral das condições institucionais criadas pela legislação 

sobre gestão escolar 

 

        A partir da análise da legislação, tendo como base a Constituição Federal de 

1988, a LDBEN nº. 9394/96, bem como a Legislação do Estado de São Paulo, 

verificamos que há o princípio de gestão democrática nas escolas públicas, com a 

participação das comunidades escolar e local, no caso os pais, para que esses, 

juntamente com os profissionais da educação, possam discutir e decidir as questões 

referentes ao cotidiano escolar. Porém, constatamos que essas decisões, e mesmo 

as ações definidas nos Colegiados, no caso o Conselho de Escola, são limitadas e 

controladas pelos órgãos fiscalizadores ou pelas leis regulamentadoras dos 

Sistemas de Ensino. 

Verificamos que há o discurso da descentralização e da participação da 

comunidade na Gestão Escolar mas, na prática, observamos um forte controle e 

centralização das decisões. Constatamos também incoerências e contradições na 

legislação. Exemplos são os artigos da legislação que definem o Conselho de 

Escola como responsável pela administração de pessoal e, logo em seguida, institui 

que as contratações dos servidores se darão somente por concursos públicos. Outra 

incoerência, entre tantas verificadas, diz respeito ao caráter do Conselho de Escola, 

que ora é deliberativo, em seguida apenas consultivo, ora os pais participam da 

elaboração da proposta pedagógica e em seguida são apenas informados, ora há 

autonomia administrativa e financeira, ora esta será paulatinamente concedida. 
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        Por mais que a legislação preconize a participação dos pais e propague a 

gestão democrática no âmbito escolar, percebemos que, logo em seguida, há a 

limitação desta participação, conferindo pouca margem para que as escolas e a 

comunidade possam agir conforme características próprias, levando-se em conta o 

seu perfil e suas reais necessidades, pois suas ações e decisões deverão estar 

dentro do permitido pelas legislações específicas com o consentimento de órgãos 

superiores. 

 

1.10 Condicionantes da participação da comunidade no interior da escola 

 

        Até o momento, verificamos como a legislação brasileira trata a questão da 

comunidade no interior da escola pública. Notamos que existem itens progressistas 

e itens limitadores da participação. Trataremos agora dos condicionantes internos e 

externos que, objetivamente, favorecem ou prejudicam a participação dos pais nas 

escolas, em especial no Conselho de Escola. 

        Segundo Paro (2002, p.43), podemos falar de quatro tipos de condicionantes 

internos que dificultam a participação dos pais nas escolas, sendo eles materiais, 

institucionais, político-sociais e ideológicos. 

        A falta de material e recursos de toda ordem, número excessivo de alunos por 

turma, baixos salários do profissional, fazem com que o diretor e os professores 

fiquem tão envolvidos com estas questões, que chamar a participação efetiva da 

comunidade no interior da escola fica em segundo plano.  

        Diretores contrários à participação apresentam como pretexto problemas 

relacionados ao cotidiano escolar, para nem ao menos cogitarem a participação dos 

pais no interior da escola, por menor que seja.  

Por outro lado, diretores que primam pela participação e pela gestão 

democrática, aproveitam da falta de recursos e outros itens para estimular a 

participação dos pais e juntos procurarem soluções para os problemas. 

Os condicionantes institucionais como Associação de Pais e Mestres (APM) e 

Conselho de Escola, se tiverem uma atuação apenas formal e burocratizada, não 

servirão como um mecanismo de participação dos pais, mas poderão afastá-los de 

qualquer discussão referente à escola, pois estes poderão sentir-se inferiores aos 

demais membros, sem condições de opinar e decidir algo. Porém, se essas 

instituições se transformarem em fóruns de discussões, promovendo a 
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democratização das relações no interior das escolas, eles poderão ser 

condicionantes facilitadores à participação dos pais, que se sentirão importantes, 

respeitados e com contribuições a oferecer, vivenciando práticas participativas. 

Poderão também questionar a forma como as relações se estabelecem no interior 

das escolas, visando às práticas horizontais, de cooperação e solidariedade 

contrapondo-se às relações verticalizadas de mando e submissão, conforme Paro 

(2002, p.22). 

        Em relação aos condicionantes político-sociais, percebemos que há diferentes 

interesses segundo os grupos, ou seja, interesses exclusivos dos professores, dos 

pais, dos alunos, da equipe gestora. Esses interesses se manifestam nas reuniões, 

muitas vezes dificultando a participação do grupo como um todo, mas podem 

também evidenciar conflitos que venham estabelecer amplas discussões abrindo a 

possibilidade da efetiva participação dos demais membros, em especial os pais, 

ampliando as práticas democráticas na gestão escolar. 

Quanto aos condicionantes ideológicos da participação, estes estão 

relacionados às concepções e crenças dos indivíduos, que poderão servir para 

incentivar a participação dos pais, ou poderão criar resistências e barreiras à 

democratização das relações e da gestão.   

Segundo Paro (2002, p.54), os condicionantes externos da participação da 

comunidade na escola geralmente são determinados por: 

 

1) Condicionantes econômico-sociais, ou as reais condições 
de vida da população e a medida em que tais condições 
proporcionam tempo, condições materiais e disposição 
pessoal para participar;   
 
2) Condicionantes culturais, ou a visão das pessoas sobre a 
viabilidade da participação, movidas por uma visão de mundo 
e de educação escolar que lhes favoreça a vontade de 
participar; 
 
3) Condicionantes institucionais ou os mecanismos coletivos, 
institucionalizados ou não, presentes em seu ambiente social 
mais próximo, dos quais a população pode dispor para 
encaminhar sua ação participativa. 

 

       As condições objetivas de vida das pessoas dificultam a participação dos pais 

no Conselho de Escola ou em outro colegiado. A luta pela sobrevivência e a 

manutenção do lar fazem com que muitos pais não participem do cotidiano escolar, 

mesmo tendo vontade de fazê-lo. Para muitos isto se torna impossível, pois saem 
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cedo de casa, trabalham longe ou têm crianças pequenas. Para alguns, a escola é 

longe da residência, necessitando de ônibus ou outro transporte coletivo para se 

deslocarem, o que significa gastos que somados às tarefas domésticas e ao 

cansaço, após uma longa jornada de trabalho, inviabilizam a participação. 

         Nesse item também temos a contribuição de Saes e Alves (2005, p.6 - 7). 

 

Lembremos em segundo lugar as condições específicas da 
clientela escolar. Tais condições são de um lado, materiais e 
financeiras; de outro lado, culturais e políticas. Os pais de 
alunos e os próprios alunos devem dispor do tempo, dos 
recursos financeiros e dos meios de transporte necessários 
ao seu envolvimento prático na gestão escolar. Sem essas 
condições materiais, é praticamente impossível o surgimento 
de uma disposição física e psicológica que viabilize a 
participação. Mas também é necessário o desenvolvimento, 
no seio da clientela escolar, de alguma disposição ideológica, 
ainda que embrionária, favorável à participação política. 
Caso a clientela se veja desencorajada por condições 
materiais desfavoráveis (falta de tempo, de dinheiro, de 
meios de locomoção etc.) e, simultaneamente, esteja 
convencida de que “participação é perda de tempo”, o diretor, 
seja ele de esquerda ou “independentista” , terá grande 
dificuldade em criar um clima político favorável à gestão 
participativa.  

 
 

Ao analisarmos a legislação notamos a falta de dispositivos legais que 

garantam aos pais participarem da escola dos filhos sem que sofram descontos nos 

seus vencimentos. A legislação apenas menciona que os pais devem participar da 

escola e da vida escolar do filho, porém não cria mecanismos para que essa 

participação ocorra sem prejuízos financeiros para a família. 

Muitos pais chegam às reuniões bimestrais dizendo que necessitam assinar 

logo a lista e “pegar” as notas, pois precisam voltar correndo para o trabalho. Outros 

mandam recados que não poderão participar da reunião porque não podem faltar ao 

serviço. Dessa forma, se o pai não consegue nem ao menos participar das reuniões 

dos filhos para saber como estes estão nos diversos componentes curriculares, 

dificilmente participarão de uma reunião de Conselho de Escola. 

        Paro (2002), também traz a questão do condicionante cultural, pois os 

indivíduos estão tão envolvidos com seus próprios problemas, que perderam a visão 

do conjunto da sociedade, bem como da participação como forma de mudar 

situações com as quais não concordam.  
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        Por não possuir uma cultura de participação consciente do seu papel no 

mundo, dificilmente o pai participará dos Colegiados Escolares, em especial o 

Conselho de Escola.  

Por último, temos os condicionantes institucionais da comunidade ligados às 

Associações de Amigos do Bairro, ou outras associações que poderiam ser espaços 

de discussão sobre a escola. Nesse sentido observamos que, embora a escola 

esteja localizada dentro do bairro, seus alunos sejam da comunidade e todos 

enfrentem os mesmos problemas, dificilmente discutem assuntos relacionados à 

escola nesses espaços, restringindo sua atuação a alguma necessidade dos 

moradores como rede de água, esgoto, iluminação, ônibus etc. 

A falta de consciência a respeito da importância da participação faz com que a 

participação dos pais nos Colegiados Escolares não seja espontânea, muito menos 

disputada. Nesse sentido, a postura do diretor pode ser um fator fundamental para 

atrair a comunidade para o interior da escola, para tratar dos assuntos de interesse 

de todos, colaborando para elevar o nível de discussão, aproveitando os dispositivos 

legais para ampliar as práticas participativas. 

O diretor que se propõe a abrir a escola de fato à participação dos pais, 

entende da necessidade de se estabelecer diálogos constantes com a comunidade. 

Saes e Alves (2005) trazem contribuições a respeito do papel do diretor que prima 

pela democratização da gestão, estimulando a participação da comunidade.  

 

Para que a gestão participativa se instaure efetivamente, é 
preciso que o diretor tenha não só realismo político como 
também capacidade e disposição de instaurar uma dinâmica 
participativa dentro da escola pública. Na verdade, a 
inclinação favorável à participação não surge, na 
comunidade escolar, de um só golpe. As condições 
institucionais favoráveis à participação e a atitude positiva do 
diretor diante da comunidade escolar compõem um quadro 
que só aos poucos e gradativamente vai se tornando visível 
para essa comunidade. E o conhecimento progressivo desse 
quadro tende a estimular a comunidade escolar a passar 
progressivamente ao terreno das práticas participativas. 
(Saes e Alves, 2005, p. 7) 

 
Muitos pais vêem o diretor como o expoente maior no interior da escola, 

atribuindo muita credibilidade a sua palavra. Sendo assim, a democratização da 

gestão passa também pela mudança de concepção de escola, de gestão, de 

educação e de participação. O diretor, nesse momento, possui um papel importante, 

com práticas que estimulem de fato a presença dos pais no interior da escola, 
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criando mecanismos e ações que venham a elevar o nível de consciência da 

comunidade escolar.  No entanto, se o diretor for autoritário, com certeza na escola 

que dirige haverá mais empecilhos para a efetivação da gestão democrática e, 

consequentemente, à participação dos pais. 

Segundo Saes e Alves (2005, p.7): 

 

Para que a gestão participativa se instaure na escola pública, 
é preciso, portanto que se crie uma dinâmica participativa. 
Nesse processo, o diretor deve cumprir um duplo papel. De 
um lado, ele terá de conduzir a luta ideológica contra a 
presença de uma mentalidade arraigadamente anti-
participativa em pelo menos uma parte da comunidade 
escolar. De outro lado, ele terá de ir tornando visíveis, para 
aqueles que não estão submetidos a um profundo bloqueio 
ideológico, as condições objetivas favoráveis à participação.  

 
 
        Neste capítulo analisamos a Legislação e constatamos que esta apresenta 

contradições em relação à gestão democrática, na participação dos pais no  

Conselho de Escola e que também limita a atuação do Colegiado. Verificamos ainda 

os condicionantes que podem favorecer ou dificultar a participação dos pais no 

Conselho de Escola.  

        A legislação tem limites e contradições, conforme foram apresentadas aqui, 

mas também possui lacunas que podem ser aproveitadas por todos que estão 

preocupados com a democratização dos espaços públicos, em especial da escola, 

intervindo, criando mecanismos e dinâmicas que tragam a comunidade para seu 

interior e, essa possa sentir-se parceira do processo educacional, vivenciando 

experiências que poderão elevar seu nível de consciência participativa.  

Neste sentido, temos a contribuição de Saes e Alves (2005, p.6):  

 

Quando uma legislação favorável à gestão participativa já 
existe, o apoio – ou pelo menos a condescendência – da alta 
burocracia educacional – podem servir como um importante 
ponto de apoio material e político, tanto para a comunidade 
que queira de fato participar do processo decisório dentro da 
escola pública quanto para o diretor que queria de fato criar 
aí uma dinâmica participativa.  
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CAPÍTULO II 

PARTICIPAÇÃO E PERFIS IDEOLÓGICOS 

 

Pretendemos neste capítulo conceituar e analisar os possíveis perfis 

ideológicos dos pais membros do Conselho de Escola, visto que estes são, em tese, 

os que possuem melhor compreensão sobre a importância da participação no 

âmbito escolar, se comparados aos demais pais.  

        A Legislação atual, assim como a literatura relacionada à escola, reforça a 

questão da gestão democrática e a participação dos pais nos Colegiados Escolares, 

justificando para tal a democratização dos espaços e a qualidade da educação.  

        Tanto a Constituição de 1988 quanto a LDBEN nº.9394/96, têm como princípio 

a Gestão Democrática na escola pública, enfatizando a participação dos pais nos 

Conselhos Escolares. Nesse sentindo, os parágrafos 12, 13 e 14 da LDBEN em 

questão, indicam a participação dos pais nas instâncias escolares, bem como no seu 

cotidiano. 

        Vejamos a redação desses artigos: 

 

Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 
 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
 
(...) 
 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola; 
 
VIII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem com sobre a execução de sua 
proposta pedagógica. 
 
Artigo 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade. 
 
Artigo14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação básica, 
de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola; 
 
II – participação das comunidades escolar e local em 
Conselhos Escolares ou equivalentes. (LDBEN nº. 9394/96) 
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        Nos artigos supracitados, verificamos que a legislação propõe a participação 

dos pais no interior das escolas. Analisando estes artigos, indagamos se o fato de 

existirem legislações indicando a participação da comunidade no interior das escolas 

públicas, por si só, seria suficiente para que houvesse participação da comunidade 

nas suas instâncias, ou deveriam ser criados dispositivos legais que propiciassem 

uma maior participação da comunidade. 

Conforme a concepção de participação dos governantes, dos gestores e dos 

pais, espera-se um tipo de atuação daqueles que utilizam a escola pública. Alguns 

esperam uma participação de ajudantes e mão-de-obra gratuita, que farão 

consertos, limpezas e pinturas, além de festinhas para arrecadar dinheiro para a 

Associação de Pais e Mestres (APM). Outros podem entender que esta participação 

está relacionada à partilha de poder e decisão, opinando e votando o que acreditam 

ser melhor para a escola. Verificamos, assim, que são concepções diferentes de 

participação em um mesmo espaço.  

Alguns pais podem entender que o fato de terem participado de uma reunião ou 

de terem sido informados pela direção da escola sobre algo é estar participando.  

Outros podem entender que participar é muito mais que isso e queiram discutir a 

proposta curricular, o projeto pedagógico, as questões administrativas e financeiras, 

aspirando à co-gestão da escola e, em alguns casos, a auto-gestão, cobrando dos 

órgãos centrais, como Diretoria de Ensino e Secretaria da Educação, condições 

adequadas para o funcionamento da escola. 

 

2.1 O que é participação? 

 

Sabemos que existem fatores que facilitam e outros que dificultam a 

participação dos pais nas instâncias escolares, porém estamos nos propondo nesse 

momento a conceituar o que é participação. Para tanto, centramo-nos em 

Bordenave (1994, p.16) que assim a define: “É uma necessidade fundamental do ser 

humano, como são a comida, o sono e a saúde.” 

        Ou seja, faz parte da natureza humana participar de algo, até mesmo para que 

possa sentir-se útil, sentir-se gente. Em função disso, verificamos pessoas 

participando de associações de bairro, de partidos políticos, de comunidades 

religiosas e outras organizações, onde possam discutir situações comuns, sentindo-
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se membros de algo, pertencentes a um grupo, a uma comunidade, dando mais 

sentido às suas vidas.   

        Essa participação, no entanto, pode ser plena ou uma pseudo participação. 

Pode ser um mecanismo para elevar o nível de consciência das pessoas ou pode 

ser utilizada para retroceder ou mantê-las nos estágios de participação em que se 

encontram.  

Segundo Bordenave (1994, p.17): 

 

A participação é inerente à natureza social do homem, tendo 
acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos 
primitivos, até as associações, empresas e partidos políticos 
de hoje. Neste sentido, a frustração da necessidade de 
participar constitui uma mutilação do homem social. Tudo 
indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno 
numa sociedade que permita e facilite a participação de 
todos. O futuro ideal do homem só se dará numa sociedade 
participativa.  
 

 
        Dessa forma, não cabe ao homem ficar isolado, pois faz parte de sua natureza 

a participação, o convívio com outros, até mesmo para sua sobrevivência. É sabido, 

através de fatos históricos, que em grupo se consegue muito mais do que 

individualmente. Em grupo, existem muito mais chances de sobrevivência, mais 

poder, mais força para reivindicar, lutar pelo que se quer e alterar situações com as 

quais não se concorda. 

        Ao mesmo tempo em que a participação faz parte da natureza humana, 

sabemos que existem interesses antagônicos na forma da participação, o que faz 

com que, embora a participação acompanhe o homem em toda a sua história, exista 

a vontade por parte de alguns indivíduos ou grupos, que essa participação não seja 

plena e sim um discurso participativo, com práticas autoritárias, impondo limites aos 

demais membros de um determinado coletivo. 

        Concordamos com Bordenave (1994, p.22), quando diz que participar é ter 

parte em algo, como também fazer parte e tomar parte. Porém, é perfeitamente 

possível alguém participar de algo sem, contudo, ter parte ou ser parte das ações 

que foram definidas pelo grupo. É como participar de uma instância sem ser 

reconhecido como membro, ou sem se fazer membro de fato dessa organização. 

        Embora a participação seja inerente ao homem, existem graus de participação 

que se manifestam de acordo com o nível de consciência do indivíduo ou grupo. 

Dessa forma, a informação é o menor grau de participação. A autogestão, por sua 
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vez, é o mais elevado. Nesse sentido, temos a contribuição de Bordenave (1994, 

p.31), quando ilustra os graus de participação e evidencia o controle das direções 

sobre os demais membros do grupo, bem como o nível de importância das decisões. 

        Segundo Bordenave, os possíveis graus de participação são: 

 

- Informação – O menor grau de participação é o de 
informação. Os dirigentes informam os membros da 
organização sobre as decisões já tomadas. Por pouco que 
pareça, isto já constitui uma certa participação, pois não é 
infrequente o caso de autoridades não se darem sequer ao 
trabalho de informar seus subordinados.  
 
- Consulta Facultativa – A administração pode, se quiser e 
quando quiser, consultar os subordinados, solicitando 
críticas, sugestões ou dados para resolver algum problema.  
 
- Consulta Obrigatória- Quando a consulta é obrigatória os 
subordinados devem ser consultados em certas ocasiões, 
embora a decisão final pertença ainda aos diretores. 
 
- Elaboração/Recomendação – Os subordinados elaboram 
propostas e recomendam medidas que a administração 
aceita ou rejeita, mas sempre se obrigando a justificar sua 
posição. 
 
- Co-gestão – A administração da organização é 
compartilhada mediante mecanismos de co-decisão e 
colegialidade. Aqui, os administradores exercem uma 
influencia direta na eleição de um plano de ação e na tomada 
de decisões. Comitês, conselhos ou outras formas 
colegiadas são usadas para tomar decisões. 
 
- Delegação – É um grau de participação onde os 
administrados têm autonomia em certos campos ou 
jurisdições antes reservados aos administradores. A 
administração define certos limites dentro dos quais os 
administradores têm poder de decisão. 
 
- Autogestão – O grau mais alto de participação, no qual o 
grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e 
estabelece os controles pertinentes, sem referencia a uma 
autoridade externa. Na autogestão desaparece a diferença 
entre administradores e administrados, visto que nela ocorre 
a autoadminstração. (Bordenave, 1994, p.31 - 32). 
 

De acordo com os conceitos apresentados, verificamos que, quanto maior e 

mais elevado for o nível de consciência da pessoa, maior será sua concepção de 

participação e, com certeza, não estará satisfeita em ser apenas informada sobre os 

assuntos que lhes dizem respeito, mas procurará participar de forma plena a 

democracia, em todas as organizações e estruturas como política, sindical e social, 

tanto no plano micro quanto no macro, discutindo-se, inclusive, a posse do poder. 
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A partir da conceituação de Bordenave (1994) verificamos que, na nossa 

sociedade, a participação se limita, na maioria dos casos, a uma simples 

informação. Dessa forma, a pessoa, ao ser informada sobre determinado assunto, 

sente-se satisfeita e participante.  

        Conforme Bordenave (1994), a informação representa o mais baixo grau de 

participação, pois o indivíduo não é consultado, não dá sugestões, não opina, não 

vota, ou seja, não participa do processo; apenas é informado sobre o que será feito 

e, às vezes, do que já ocorreu, sem o direito de alterar a situação. Mesmo diante 

desse quadro, pode sentir-se participante. 

Parte desse sentimento de participante do processo em razão da informação 

recebida, pode ser explicado em função de termos vivenciado na história política 

brasileira anos de total ausência de democracia. Tudo era censurado e uma simples 

informação era negada ou proibida. Sendo assim, hoje, passados mais de vinte anos 

do fim do Regime ditatorial, muitos se sentem participantes do processo, pois foram 

informados sobre algo. 

Muitos governantes e autoridades utilizam-se do expediente da informação 

para externar seu lado democrático, ou seja, passam a imagem de alguém que está 

extremamente preocupado com a democracia e com a participação. No entanto, ao 

observarmos de forma mais atenta, verificamos que a preocupação está em manter 

a ordem existente de mando e desmando, deixando os demais fora de qualquer 

processo de decisão.   

Na consulta facultativa, fica a cargo da direção definir se fará, quando e como 

fará, qualquer tipo de consulta aos demais membros do grupo. A direção não se 

sente obrigada a estabelecer contatos para resolver ou decidir questões que 

envolvem interesses de todos. Há um forte controle da direção nas decisões, porém, 

o fato de abrir para a possibilidade de consultar os demais membros do grupo é um 

pequenino avanço, se comparado a nenhum tipo de consulta. 

A consulta obrigatória representa um grau a mais na escala de participação, 

pois os subordinados são consultados. Porém, quem irá definir ou terá a palavra 

final será o líder, o chefe ou o diretor. De qualquer forma, cabe ressaltar que tal 

definição estará baseada em uma consulta prévia ao grupo, não tendo ficado tudo a 

cargo da posição de uma só pessoa. Os demais podem expressar-se, mas isso não 

significa que a vontade do grupo prevalecerá. 
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Na consulta facultativa e na consulta obrigatória, a participação dos membros 

do grupo é praticamente a mesma da informação, ou seja, sem expressão na 

definição das ações. É uma participação muito tímida e sem relevância, pois a 

decisão continua sendo tomada por uma única pessoa e as demais são informadas 

e deverão seguir o que foi definido. A diferença é que poderão ser consultadas, o 

que antes nem acontecia. Dessa forma, mesmo sabendo que sua vontade não foi 

aceita pelo líder, alguns indivíduos já se sentem participantes, em função de terem 

sido consultadas. 

No grau de participação – Elaboração/Recomendação – há um respeito maior à 

vontade dos subordinados, pois esses elaboram as propostas e recomendam as 

medidas e os diretores devem justificar se acatam ou não o que o grupo decidiu. 

Isso faz com que haja maior reflexão por parte dos dirigentes sobre os assuntos de 

interesse de um coletivo, pois sempre deverá dar uma devolutiva aos interessados, 

o que pode significar cobranças, questionamentos e debates, caso o líder não 

atenda às recomendações do grupo. Há um cuidado maior em definir as ações, pois 

essas poderão ser objeto de questionamentos, o que representa um grau maior na 

escala da participação. 

Na Co-gestão há a partilha da direção, através de Colegiados, que irão definir 

os planos e ações como um todo. Dessa forma, a participação é maior e todos se 

sentem responsáveis pelas ações.  

Na participação por delegação, o indivíduo delega a outro a autonomia para 

que esse decida em seu nome, porém os representantes devem prestar conta de 

seus atos aos demais membros. Dessa forma, o seu voto, ou sua ação deve 

expressar não a sua vontade, mas a vontade daqueles que ele representa. Sendo 

assim, a participação se dá de forma indireta, através de um representante, que 

deve esclarecimento ao grupo que o elegeu para representá-lo em determinado 

assunto, evento ou cargo. 

A Autogestão, segundo a conceituação de Bordenave (1994, p.31) é o mais 

elevado grau de participação, onde o grupo determina o que será feito e de que 

forma, sem a interferência de uma autoridade externa.  

        A posição da liderança é extremamente importante como fator facilitador ou não 

da participação dos demais membros do grupo, o que poderá propiciar que estes 

elevem seus níveis de consciência, ou poderá impor obstáculos que dificultarão 
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qualquer tipo de participação, por menor que seja, enaltecendo sua autoridade e 

poder.  

        A postura de dificultadora da participação dos demais membros do grupo por 

parte da liderança pode ser justificada em função desta não estar disposta em 

perder a posição de destaque que ocupa nas tomadas de decisões, fazendo questão 

de deixar os que estão a sua volta, quando muito, apenas informados a respeito dos 

assuntos. As pessoas, em contrapartida, por possuírem um baixo grau participativo, 

acabam se contentando com a informação e se dizem satisfeitas com essa 

condição. 

        Por outro lado, uma liderança ou direção que possua como princípio a 

participação, é despojada de atitudes centralizadoras e autoritárias, demonstrando 

um nível de consciência avançado. Não usa o seu cargo para diferenciar-se dos 

outros membros, mas procura desenvolver mecanismos que favoreçam a plena 

participação sem distinção e sem medo de partilhar o poder. Nesse sentido, 

concordamos com Saes e Alves quando dizem que: 

 

(...) Como, na realidade concreta, a comunidade escolar 
tende frequentemente a se cindir em duas tendências – a 
progressista e a conservadora – o diretor progressista deve 
se ver, não como árbitro e sim como parte dessa luta 
ideológica. Ao se engajar nos conflitos ideológicos que 
atravessavam o espaço escolar, o diretor progressista tem de 
recorrer às armas da luta ideológica (persuasão, 
esclarecimento) e não aos métodos autoritários, burocráticos 
e repressivos. (Saes e Alves, 2005, p. 9) 
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2.2 A participação na escola 

 

A escola pública é um espaço privilegiado para a comunidade demonstrar suas 

impressões, desejos, necessidades educacionais, sociais e políticos. Nesse sentido, 

seus dirigentes podem cumprir um papel importante para a democratização desse 

espaço, informando, ouvindo e consultando constantemente seus usuários. 

Segundo Bordenave (1994, p.68 - 69) 

 

A participação democrática começa quando os grupos da 
população interessada em um tema específico recebem 
informação específica, conhecem os canais de 
reivindicações e são alertados para as formas de consulta a 
que têm acesso. Um governo democrático aberto à 
participação é aquele que informa corretamente, ouve 
cuidadosamente e consulta ativamente a população.  

 
 

Tal atitude favorece a prática participativa, a qual pode ser aperfeiçoada e, a 

partir dessa vivência, as pessoas saberão lidar melhor com os conflitos que irão 

aflorar no interior da escola, respeitando opiniões, colocando posições, coordenando 

reuniões, fazendo anotações, vivenciando a participação na prática, distinguindo a 

participação ativa de uma simples consulta ou informação. 

A partir do momento em que uma pessoa começa a participar de alguma 

instância, provavelmente irá querer intervir na forma como esta é dirigida, emitindo 

sua opinião, ou através de ações e atitudes que possam questionar o poder 

estabelecido, pois o fato de estar participando a torna mais crítica e questionadora, 

evidenciando que a participação está intimamente relacionada à divisão de poder. A 

esse respeito, Bordenave nos alerta que: 

 

Quando se promove a participação deve-se aceitar o fato de 
que ela transformará as pessoas, antes passivas e 
conformistas, em pessoas ativas e críticas. Além disso, deve-
se antecipar que ela ocasionará uma descentralização e 
distribuição de poder, antes concentrado numa autoridade ou 
num grupo pequeno. Se não se está disposto a dividir o 
poder, é melhor não iniciar em movimento de participação. 
(Bordenave, 1994, p. 77) 

      

Quando a gestão abre a escola para que as comunidades escolar e local 

possam discutir as questões micro, meso e macro da entidade, está estimulando a 

troca de idéias e o debate, favorecendo, inclusive, para que sejam externados os 
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conflitos ideológicos entre os envolvidos no processo educacional. Dessa forma, 

está contribuindo para que as pessoas se sintam também em condições de exercer 

sua cidadania na sociedade, elevando o nível de consciência da população, para 

que esta se sinta em condições de cobrar seus direitos em todos os sentidos e, 

conseqüentemente, tenha condições de lutar por um país melhor. 

A esse respeito assim se manifesta Abranches (2003, p. 57): 

 

A escola não é o centro de tudo que há na sociedade, mas é 
uma das instancias por onde circulam os mais variados 
interesses sociais, sendo responsável pela transmissão do 
saber e pela formação do indivíduo para o exercício da 
cidadania. Portanto, é esta última que caracteriza a função 
social da escola. É por intermédio dela que surge o debate 
sobre a necessidade do processo democrático no seu 
interior, compreendendo que há uma necessidade da escola 
formar cidadãos e por isso é fundamental criar condições 
para a participação dos vários setores da comunidade, para 
que se forme no indivíduo a consciência de sua 
responsabilidade.  

 
 
2.3 Perfis ideológicos 

 

Na sociedade, encontramos concepções de participação que moldam os 

diferentes perfis ideológicos e, consequentemente, a maneira como as pessoas 

vivenciam a democracia, o que acaba também sendo refletida no espaço escolar.  

A partir do que foi exposto até o presente momento, com o conceito de 

participação, pretendemos explanar alguns perfis existentes na nossa sociedade, 

que interferem nas atitudes e ações dos indivíduos. Neste sentido, estamos nos 

propondo a conceituar algumas concepções de forma geral e, posteriormente, nos 

dedicarmos a traçar os possíveis perfis ideológicos dos pais de alunos que 

participam do Conselho de Escola, tendo em vista que estes, em tese, representam 

o que há de mais avançado ideologicamente, se comparados com os demais pais de 

alunos que não participam do Colegiado. 

 

2.3.1 Perfil participacionista 

 

        Conforme Bordenave (1994, 31), existem graus de participação que vão do 

mais baixo que é a informação, ao mais elevado que é a autogestão. Sendo assim, 

um indivíduo pode se sentir participante pelo fato de ter sido informado sobre 
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determinado assunto que lhe diz respeito, sem, contudo, ter participado da decisão. 

Isto se deve à consciência e à vivência que ele possui do processo de participação. 

Se o indivíduo possui postura e ação participacionistas, não concordará com 

uma mera informação e procurará tomar parte, ser parte e ter parte nas decisões do 

coletivo. Não aceitará ser apenas informado sobre os assuntos, mas fará questão de 

discutir, optar e decidir todas as ações, inclusive a forma como a gestão se dá, 

querendo ser co-gestor ou, nos casos de maior consciência, a sua posição ou 

pressão será pela autogestão, ou seja, vai querer ser parte de fato da direção. Se 

assim for, vai querer discutir e dividir o poder. 

 

2.3.2 Perfil burocrático 

 

As pessoas que possuem concepções burocráticas acreditam que tudo deve 

ser regularizado pelo Estado, através das leis e normas. Dessa forma, tudo está 

estabelecido: as funções de cada um são claras, bem como os direitos e deveres, 

assim como as sanções para quem não cumprir com suas obrigações.  

O burocrata vê e age de forma racional, com hierarquias a serem respeitadas e 

normas a serem seguidas. Age com impessoalidade no tratamento e na contratação 

de pessoal. Neste perfil é valorizado o concurso público e a competência técnica, 

como formas de admissão. 

 

De modo amplo podemos dizer que a burocracia é uma 
estrutura social na qual a direção das atividades coletivas 
fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente 
organizado, que deve agir segundo critérios impessoais e 
métodos racionais. Esse aparelho dirigente, isto é, esse 
conjunto de burocratas, é economicamente privilegiado e 
seus membros são recrutados de acordo com regras que o 
próprio grupo adota e aplica. A forma pela qual a burocracia 
administra as coletividades é chamada burocratismo. (Motta, 
2001, p.7)  

 
 
        Tragtenberg (1992) traz grandes contribuições a respeito do tema e baseia-se 

nas idéias de Weber sobre a forma como a burocracia manifesta-se na sociedade e 

sobre as pessoas que possuem este perfil, as quais acreditam que, de fato, a 

legislação e a estrutura organizacional do Estado lhes darão seguranças e respostas 

a suas necessidades e dúvidas. 

 



 

 

 

 

44

O que significa burocracia para Weber? A burocracia para 
ele é um tipo de poder. Burocracia é igual à organização. É 
um sistema racional em que a divisão de trabalho se dá 
racionalmente com vista a fins. A ação racional burocrática é 
a coerência da relação de meios e fins visados.  
Assim, para Weber a burocracia implica predomínio do 
formalismo, de existência de normas escritas, estrutura 
hierárquica, divisão horizontal e vertical de trabalho e 
impessoalidade no recrutamento dos quadros. 
Assim, a administração burocrática para Weber apresenta 
como notas dominantes a especialização, o fato de constituir-
se em profissão e não em honrarias; a separação do 
administrador os meios de administração, a fidelidade 
impessoal ao cargo, a remuneração em dinheiro. A 
nomeação do burocrata é sempre feita por autoridade 
superior a ele, e sua atividade constitui carreira que finda 
com sua aposentadoria do serviço. (Tragtenberg, 1992, 
p.139)  

 
 

Os indivíduos com perfil burocrático separam de forma rígida os bens públicos 

dos privados, adotam como conduta tratamentos impessoais e hierarquicamente 

organizados, agindo segundo critérios racionais, em que todos estão sujeitos a 

tratamentos iguais e o poder de controle está no cargo e não na pessoa que o 

ocupa. 

Os burocratas conseguem passar de forma convincente sua concepção, 

induzindo ao entendimento de que esse tipo de organização assegura direitos da 

sociedade como um todo e, conseqüentemente, do cidadão individualmente. 

Vejamos como se organiza a estrutura burocrática: 

 

Uma estrutura social racionalmente organizada envolve 
padrões de atividades claramente definidos, nos quais, 
idealmente, todas as séries de ações estão funcionalmente 
relacionadas aos fins de organização. Em tal organização 
está integrada uma série de cargos e status hierarquizados 
aos quais é inerente certo número de obrigações e direitos, 
estabelecidos com muita precisão por normas específicas. A 
cada um desses cargos se atribui uma responsabilidade e 
uma jurisdição. A autoridade, ou seja, o poder de controle 
que tem sua origem em um status reconhecido é inerente ao 
cargo e não a pessoa que o desempenha. A conduta 
administrativa, de modo geral, realiza-se dentro do limite de 
normas preestabelecidas pela organização. O sistema de 
relação entre os distintos cargos implica um alto grau de 
formalidade e uma distância social claramente definida entre 
os ocupantes dessas posições. A formalidade se manifesta 
por meio de um ritual social mais ou menos complicado que 
simboliza e mantém o complexo ordenamento dos distintos 
cargos. (Campos, 1971, p. 107- 108) 
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2.3.3 Perfil liberal democrático 

 

A pessoa que possui esse tipo de concepção prima pela democracia 

representativa, ou seja, o voto. Para ela, o fato de votar e escolher alguém que irá 

representá-la é o suficiente; não há mais nada a fazer, pois delegou poderes a outro 

e confia que esse representante cumprirá sua parte no processo liberal democrático. 

Portanto, não vê necessidade em se preocupar ou questionar algo, pois tem alguém 

representando-lhe exatamente para isso. Sabe das regras do jogo e concorda com 

essas e, se seu representante não cumprir com sua parte no acordo, não terá mais 

seu voto.  

O liberal democrático, antes de confiar seu voto a alguém, procura saber se de 

fato este estará à altura de representá-lo. Caso contrário, procurará outra pessoa 

que esteja mais próxima a seus pensamentos. Defende o direito de todos 

participarem do governo, através de representações eleitas pelo voto. Neste sentido, 

temos a contribuição de Macpherson: 

 

(...) os dispositivos constitucionais pelos quais as legislaturas 
e executivos eram periodicamente escolhidos, e portanto 
periodicamente substituíveis, pelos votantes em eleições 
gerais, e pelos quais o serviço público (e militar) estavam 
subordinados a um governo desse modo responsável para 
com o eleitorado. (Macpherson, 1978, p. 39 - 40) 

 
O único meio de evitar que o governo espolie o restante do 
povo é tornar os governadores frequentemente removíveis 
pela maioria de todo o povo. (Macpherson, 1978, p. 40 - 41) 
 
 

2.3.4 Perfil patrimonialista 

 

Quando de posse de um cargo, o patrimonialista trata a coisa pública como se 

fosse sua propriedade particular. Os funcionários, por sua vez, possuem atitudes de 

funcionários particulares dessa pessoa.  

O patrimonialista possui atitudes de mandos e desmandos, como se estivesse 

acima da lei e da ordem, como se o local que está dirigirindo de fato fosse extensão 

de sua casa. Dessa forma, não faz distinção entre o particular e o privado, mas se 

coloca como dono do poder, dos bens e do espaço. 

Bordignon (2004), traz uma explicação histórica para o patrimonialismo que 

ainda hoje impera no Brasil. 
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O Brasil se instituiu sob o signo e imaginário das cortes 
européias, que concebia o Estado, no regime monárquico, 
como “coisa do Rei”. Mesmo com o advento da República 
(Res publica), a gestão da “coisa pública” continuou 
fortemente marcada por uma concepção patrimonialista de 
Estado. Essa concepção, que situava o Estado como 
pertencente à autoridade e instituía uma burocracia baseada 
na obediência à vontade superior, levou à adoção de 
conselhos constituídos por “notáveis”, pessoas dotadas de 
saber erudito, letrados. Conselhos de governo, uma vez que 
serviam aos governantes. O saber popular não oferecia 
utilidade à gestão da “coisa pública”, uma vez que esta 
pertencia aos “donos do poder”, que se serviam dos “donos 
do saber” para administrá-la em proveito de ambas as 
categorias. (Bordignon, 2004, p. 16) 

 

Dessa forma, verificamos ainda hoje pessoas se sentido “notáveis”, que 

continuam tratando a coisa pública como particular, impedindo qualquer tipo de 

manifestação que questione sua autoridade ou suas ações. 

A respeito do patrimonialismo temos: 

 

(...) No domínio patrimonialista,...o senhor trata a 
administração como coisa particular sua, selecionando 
servidores e atribuindo-lhes tarefas específicas, de momento 
a momento, na base da confiança pessoal, sem estabelecer 
para eles delimitação clara de funções ou uma dada divisão 
de trabalho. Os membros do quadro administrativo, por seu 
lado, vêem as tarefas administrativas como parte do seu 
dever de respeito e obediência; seus “direitos” são na 
realidade privilégios, livremente concedidos e tirados pelo 
senhor. Podem tratar os súditos tão arbitrariamente como 
são tratados, contanto que não firam os interesses do senhor 

ou não violem a tradição. (Lopes, 1964 apud Pereira, 1967, 
p. 51)  

 
 

Esse tipo de postura é muito comum nas repartições públicas, em que o chefe, 

o diretor ou responsável pelo departamento trata a todos como se fossem seus 

empregados pessoais, exercendo um poder que o cargo não lhe confere, mas que 

na prática é obedecido pelas pessoas que estão sob seu comando. 

 

2.4 Os possíveis perfis ideológicos encontrados nas escolas 

 

(...) a quem pertence a escola pública? Se pertencer ao 
governante, ao diretor, a uma corporação dominante, 
estamos diante da concepção patrimonialista do bem público, 
da apropriação, que leva ao jogo dos interesses dos “donos 
do poder”. Ao contrário, se é percebida como pertencendo ao 
“público”, à cidadania, estamos tratando da concepção 
democrática, cidadã, da “res publica”, que leva ao jogo do 
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projeto coletivo de vida. E nessa concepção, a participação 
deixa de ser mera “colaboração”, para torna-se exercício de 
poder sobre aquilo que nos pertence, que pertence à 
cidadania, ao “público”, que diz respeito aos objetivos 
coletivos. (Bordignon, 2004, p. 37) 

 

2.4.1 Participacionistas  

 

Os participacionistas encontram-se no interior da escola, assim como na 

sociedade, divididos em grupos que possuem conceitos diferentes sobre 

participação e, consequentemente, sobre a sua atuação.  

Tendo como referência os graus de participação de Bordenave (1994), é 

possível verificar que existem os que acreditam que participar está relacionado a 

uma simples informação da direção da escola aos pais; os que acreditam que a 

participação está relacionada a ações mais consistentes, como decidir e opinar; 

outros que acreditam que a participação está relacionada à partilha de poder. 

Conforme a concepção que possuem de participação, é que atuarão no interior da 

escola.  

Nas escolas em que a direção também possui concepções participacionistas, a 

presença dos pais e comunidade, de maneira geral, será sempre bem vinda, 

incentivada e vista com bons olhos. Nestas escolas, o diretor abre as portas à 

comunidade; é grande incentivador da presença dos pais em todas as ocasiões, 

favorece o diálogo e a troca de idéias, com o firme propósito de juntos decidirem os 

rumos da escola. 

Nas escolas em que a direção não possui perfil participacionista, utilizam-se 

mecanismos que dificultam a participação dos pais, mecanismos esses que podem 

estar relacionados a não fazer eleição para o Conselho de Escola e compor o 

Colegiado somente com pessoas que apóiam seus atos; não divulgar os dias e 

horários das reuniões; não acatar as opiniões dos pais, fazendo com que estes se 

sintam inferiores quando presentes nas reuniões, não considerando suas posições e 

vontades. Dessa forma, é possível constatar que a direção possui um papel 

importante nos condicionantes que favorecem ou dificultam a participação dos pais 

no interior das escolas. 

A presença dos participacionistas nas escolas pode ser equiparada a 

microcosmos político-sociais, o que pode ser uma representação de toda a 

sociedade, sendo uma preparação da sua atuação na vida social e política. 
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Abranches (2003), traz contribuições à discussão da participação dos pais nas 

escolas e dessa forma nos ajuda entender o perfil de um participacionista. 

 

Para a comunidade, participar da gestão da escola significa 
integra-se e opinar a respeito dos problemas e soluções do 
ensino; pode significar, potencialmente, toda uma apreensão 
política e organizacional; representa a possibilidade de uma 
mudança na visão de gerir a escola, não esperando 
respostas prontas para serem acatadas, mas participando da 
construção de um futuro para a instituição; significa, enfim, 
passar a pensar a escola como um órgão público de fato, 
que deve ser dirigido pelo coletivo, envolvido com seus 
princípios e serviços, e não somente controlado e fiscalizado. 
Para isso, deve-se entender que participar não se restringe à 
ação de ajuda material e humana que os pais ou a 
comunidade oferecem à escola, doando recursos ou 
trabalhando em seus projetos, de modo passivo. Mais do que 
a integração entre a escola e a comunidade, é preciso 
entender essa presença como mecanismo de participação 
política como uma possibilidade real de tomar decisões. 
(Abranches, 2003, p.92 - 93) 

 

2.4.2 Burocratas 

 

        Os pais de perfil burocrático acreditam que tudo deve ser controlado e dirigido 

pelo Estado, responsável pleno pelos rumos da escola. Acreditam que cabe ao 

Estado definir as regras, estabelecer as leis, tratar todos com igualdade e punir o 

servidor que não cumpre suas obrigações. Para esses pais, a escola pertence ao 

governo, o qual faz um favor à comunidade de manter uma escola pública no bairro, 

cabendo ao governo a contratação e dispensa dos funcionários, professores e 

diretores, além de definir e deixar clara a hierarquia de poder dentro dos órgãos 

públicos, para que saibam com quem conversar, quando necessário. 

        Os burocratas entendem que tudo deve estar definido por uma hierarquia. Para 

eles, cabe ao Estado e seus representantes oficiais definirem o currículo, os 

horários, as turmas, a matriz curricular e os recursos que serão disponibilizados para 

o funcionamento da escola, pois acreditam que o Estado e seus agentes possuem 

competência técnica para decidir o que é melhor para a escola. 

Vejamos a contribuição de Pereira (1967, p. 58) a respeito da burocracia: 

 

Seguindo a linha weberiana quanto ao “conteúdo” ou 
características da burocracia, Merton a descreve com “uma 
estrutura social, formal e racionalmente organizada, (que) 
implica padrões de atividade claramente definidos e nos 
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quais cada conjunto de ações está funcionalmente 
relacionado com os objetivos da organização. Nessa 
organização há um sistema de cargos e posições e 
privilégios precisamente definidos por normas específicas. 
Cada um desses cargos abrange uma área de competência 
e responsabilidade atribuídas. A autoridade, ou seja, o poder 
de controle que deriva de status reconhecido, está no cargo 
e não na pessoa que o ocupa. A atividade ligada ao cargo 
ordinariamente desenvolve-se dentro do sistema de regras 
preestabelecidas na organização. O sistema de relações 
prescritas entre os vários cargos envolve um considerável 
grau de formalismo e de distância social, claramente 
definida, entre os ocupantes desses cargos. O formalismo 
manifesta-se por meio de um ritual social mais ou menos 
complicado, que simboliza e apóia a hierarquia dos vários 
cargos. Tal formalismo, que se integra à distribuição da 
autoridade no interior do sistema, serve para tornar mínima a 
fricção, através de uma ampla restrição dos contatos aos 
modos de comportamento previamente definidos pelas 
regras da organização...A burocracia implica uma nítida 
divisão de atividades ao cargo. A atribuição de papéis ocorre 
na base de qualificações técnicas, que são contratadas 
através de procedimentos formalizados e impessoais como, 
por exemplo, os exames de seleção. 

 
 

O diretor que possui a concepção burocrática de poder aproveitará a posição 

que ocupa, como representante oficial do governo, investindo-se de poderes para 

estabelecer o tratamento impessoal regulamentado em leis. Passa uma imagem de 

autoridade plena naquele órgão, reforça o poder do seu cargo e afasta uma possível 

participação nas decisões dos que estão a sua volta.  

Por sua vez, os pais que possuem esse tipo de concepção, não irão decidir nas 

instâncias democráticas, pois acreditam que o Estado deve dar conta das 

necessidades que eles, pais, carecem. 

 

2.4.3 Liberais democráticos 

 

As concepções liberais democráticas se manifestam nas escolas através do 

voto e da representação. No caso dos pais, estes se sentem participantes da escola 

pelo simples fato de terem votado em alguma proposta, em alguém para representá-

los em determinada instância, ou ainda por terem escolhido o diretor da escola. 

Acreditam que isso seja o suficiente, pois já se sentem participantes de um processo 

democrático, tendo delegado a outro o direito de representá-los com plenos poderes 

para falar e decidir as questões escolares. 
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Muitos diretores, por permitirem que as pessoas expressem suas opiniões e 

vontades através do voto e da representação, já se consideram democráticos por 

terem proporcionado a participação dos que freqüentam a escola. Por possuírem 

perfis liberais, incentivam a representatividade e têm esse argumento para expressar 

seu lado democrático, onde todos têm o mesmo direito de participar da escola, 

através de representantes de sua própria escolha.  

Paro (2002), tem uma posição interessante a esse respeito. 

 

Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos 
de direção, que se dizem democratas apenas porque são 
“liberais” com alunos, professores, funcionários ou pais, 
porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que tomem parte 
desta ou daquela decisão. Mas o que esse discurso parece 
não conseguir encobrir totalmente é que, se a participação 
depende de alguém que dá abertura ou que permite sua 
manifestação, então a prática em que tem lugar essa 
participação não pode ser considerada democrática, pois 
democracia não se concede, se realiza: não pode existir 
“ditador democrático”. (Paro, 2002, p. 18) 

 

2.4.4 Patrimonialistas 

 

Os pais que possuem perfil patrimonialista vêem a escola como algo que 

pertence ao diretor, ao professor e aos funcionários. Não como um bem público, que 

é mantido pelos pagamentos de impostos de toda a sociedade, inclusive deles e de 

outros trabalhadores iguais a eles, mas acreditam e agem como se a escola 

pertencesse a alguma autoridade. Esses pais externam atitudes que evidenciam a 

escola como um favor do diretor ou de um governo. Portanto, não se propõem a 

participar dos espaços de discussão e de decisão, mostrando-se incapazes de 

reivindicar seus direitos, mas consideram que a escola representa uma benevolência 

dos governantes ou diretores e, em função dessa postura, dificilmente reivindicam 

algo que possa trazer melhorias para a escola. 

Quanto a essa questão, Pereira (1967, p.107) entende que: 

 

De fato, tanto os membros da escola como os moradores da 
área escolar ainda concebem a escola como uma espécie de 
propriedade direta do “governo” e de pose indireta do 
pessoal docente-administrativo; e encaram a educação 
escolar como um dom ou benefício concedido por este e não 
como a efetivação de um direito dos habitantes da área 
escolar. 
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Muitos diretores, por sua vez, também possuem posturas e ações 

patrimonialistas da coisa pública, ou seja, de posse em relação à escola, bem como 

na relação que estabelecem com as comunidades escolar e local na forma de dirigir 

o estabelecimento público. Dessa forma, possuem dentro da escola posturas que só 

caberiam em suas residências.  

Ao não conseguir separar o que é público do que é privado, a direção 

patrimonialista adota posições e atitudes que não condizem com aquele ambiente, 

referindo-se aos segmentos e bens da escola como “meus”, ou seja: “minha escola”, 

“meus professores”, “meus alunos”, “minha comunidade”, deixando claro que, nesse 

espaço só será realizado o que ela permitir. Sendo assim, a composição dos 

Colegiados Escolares será feita por pessoas que concordam com a postura de 

diretor e comungam com suas idéias, o que não favorece o debate e a 

democratização dos espaços públicos. 

Os funcionários são tratados como funcionários particulares do diretor e não 

ousam questionar tal condição, sendo muitas vezes coniventes com ela. São 

pessoas que incorporaram o direito patrimonialista da direção e, com raríssimas 

exceções, questionam algo, limitando-se a cumprir o que foi determinado.  

O fato de constantemente referir-se à escola, aos funcionários e alunos como 

“meus”, o diretor demonstra que há a incorporação do sentimento de posse, muitas 

vezes nem percebida por ele próprio, mas sentida por todos que freqüentam a 

escola. Ao agir dessa maneira, a direção perde de vista que a escola é pública, e, 

portanto, de todos os membros das comunidades escolar e local. 

Quanto ao aluno, a direção patrimonialista define qual deve ser sua conduta, 

suas ações e como deverá se portar em todos os ambientes. Dessa forma, não é 

chamado para manifestar-se e expor suas idéias e propostas. Seus saberes e 

conhecimentos raramente são levados em consideração e os órgãos representantes 

dos estudantes, como grêmio estudantil, quando existem, são compostos, na 

maioria das vezes, por alunos indicados pela direção. 

A respeito dessa postura patrimonialista, impregnada ainda hoje em nossa 

sociedade, temos mais uma contribuição de Bordignon (2005, p. 58). 

 

A nossa cultura política e a concepção de poder, ainda 
contaminadas pela origem e tradição patrimonialista, 
dificultam a efetiva implantação da gestão democrática na 
escola pública. Os dirigentes, embora afastados, às vezes 
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distantes da sala de aula, também educam, ou deseducam, 
pelas suas atitudes.  
 

 
        A escola não é um espaço onde todos pensam de maneira igual e que 

possuem as mesmas posturas. No interior das escolas, existem conflitos, disputas 

de poder, posições ideológicas que podem favorecer o diálogo, a troca de idéias e a 

participação ativa da comunidade como um todo ou não. Também no interior da 

escola, encontramos indivíduos que crêem que participar significa votar em alguém 

para representá-lo. Há quem acredita que a burocracia é a melhor forma de 

funcionamento de um espaço público, como a escola, pois os tratamentos e relações 

são impessoais. As regras, assim como os direitos e deveres de cada um, estão 

definidas através dos dispositivos legais, não havendo favorecimento a quem quer 

que seja. Há, ainda, quem acredita que a escola pública pertence a alguma 

autoridade, a qual possui plenos direitos sobre as ações, decisões e controle do 

espaço e pessoas.  

 Verificamos que se trata de diferentes perfis ideológicos, que se manifestam na 

forma da organização e relação no espaço público, os quais interferem nas ações da 

escola. Sendo assim, dependendo do perfil ideológico dos pais, da direção, dos 

funcionários e professores, a escola pode ser um espaço de discussões, tomadas de 

decisões e ações conjuntas. Pode ser, também, um espaço de total ausência de 

participação e de direitos, imperando a vontade de uma pessoa que se apossou de 

uma autoridade plena, tratando o espaço público como se fosse o seu espaço 

privado, ou pode ser um local em que predomina a burocracia e as regulamentações 

do Estado. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

3.1 Conhecendo o bairro e seus moradores 

 

Neste capítulo pretendemos analisar individualmente as entrevistas realizadas 

com os pais de alunos, membros do Conselho de Escola, verificando o que pensam 

a respeito da sua participação para que, posteriormente, possamos traçar os 

diferentes perfis ideológicos.  

Antes da análise das entrevistas, verificamos a necessidade de situarmos o 

bairro onde a escola se insere, bem como a sua comunidade, com o objetivo de 

conhecermos a realidade local. Para tanto, utilizamos dados fornecidos pela direção 

da escola. Entendemos que essas informações são importantes, pois a análise da 

nossa pesquisa fica também pautada na realidade dos alunos, dos pais e do bairro, 

bem como nas condições objetivas de seus moradores. 

A escola, criada em 1963, está localizada em um bairro da periferia da cidade 

de São Bernardo do Campo. A história do bairro insere-se no contexto do processo 

de industrialização da cidade, em especial das montadoras de grande porte, sendo 

que o bairro foi se construindo ao lado das indústrias. Dessa forma, seus moradores 

eram, na grande maioria, metalúrgicos que hoje estão sofrendo com o desemprego 

ou vivendo do subemprego, em decorrência da saída de várias empresas da cidade. 

Essa região e seus moradores possuem vivência das lutas ocorridas nos anos 

1980, ligados aos movimentos sociais, políticos e dos trabalhadores metalúrgicos da 

cidade. Vivenciaram momentos de greves e de protestos, os quais estão ligados à 

história da cidade e do país e, hoje, também sofrem com as políticas do 

neoliberalismo econômico, assistindo à extorsão de várias conquistas trabalhistas, 

levando muitos moradores às condições precárias de sobrevivência, fator que acaba 

influenciando na forma como vêem a escola e a relação que estabelecem com a 

mesma. 

De acordo com fontes estatísticas da Prefeitura do Município de São Bernardo 

do Campo, fornecidas pela direção, o bairro onde a escola está localizada possui 

cerca de 41 mil habitantes vivendo em aproximadamente 11 mil domicílios, sendo 

que 50% desses são habitados por mais de cinco pessoas. 
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Quanto aos equipamentos de educação e cultura, o bairro possui quatro 

creches, cinco pré-escolas, sete escolas de 1ª a 4ª séries e um Centro Cultural 

mantidos pelo Município. Possui também três escolas de 5ª a 8ª séries e duas 

escolas com Ensino Médio mantidas pelo Estado. 

O bairro possui duas Unidades Básicas de Saúde – UBS e uma Unidade 

Básica de Saúde – UBS – 24 horas. Na segurança possui duas Bases de 

Policiamento Comunitário. 

Em relação às entidades, o bairro possui seis Sociedades Amigos de Bairro 

(SAB), nove Associações Beneficentes Assistenciais e Filantrópicas, quatorze 

Associações Comunitárias de Moradores, uma Associação Cultural e três Clubes de 

Mães.   

De acordo com a pesquisa realizada pela escola, em 2002, junto aos alunos, foi 

possível destacar que 5% das mães nunca estudaram, 43% não conseguiram 

concluir o Ensino Fundamental e apenas 15% concluíram o Ensino Médio. 

Quanto à leitura, constatou-se que 21% dos pais não são vistos por seus filhos 

lendo. Do total de leitores, 20,4% lêem livros; 28,2% lêem revistas; 24% lêem 

jornais; 6% lêem gibis. Em relação à inclusão digital, 74% dos lares não possuem 

computador; 15% possuem um computador e 1% possui mais de um. 

Dos pais que trabalham, 52% possuem carteira assinada; os demais são 

autônomos, fazem “bico” ou estão desempregados. Quanto aos alunos, 87% não 

trabalham e apenas 13% têm uma profissão. Dos alunos do Ensino Médio, 33% 

trabalham. 

Em relação ao local de nascimento dos alunos e de seus pais, constatou-se 

que 61% nasceram no Nordeste, 33% na Região Sudeste e 6% nasceram nas 

demais regiões brasileiras. 

A escolha dessa escola como alvo de pesquisa está relacionada a três fatores. 

Em primeiro lugar, a escolha tem a ver com o próprio bairro, que tem uma história de 

formação e crescimento ligado à instalação das indústrias metalúrgicas na cidade, 

sendo que muitos de seus moradores foram metalúrgicos nos anos 1970 e 1980, 

tendo participado das lutas operárias desse período. Em segundo lugar, a escolha 

está relacionada com a atual direção da escola, que procura primar pela 

democracia, sendo grande incentivadora da participação da comunidade. Em 

terceiro lugar, a escolha está relacionada à forma que o Conselho de Escola é 

composto e atua no cotidiano escolar, ou seja, com ampla discussão e 
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esclarecimentos para escolha dos representantes dos segmentos, com debates e 

transparência nas decisões do colegiado.  

Após essas informações, propomo-nos a fazer as análises das entrevistas 

realizadas com dez pais membros do Conselho de Escola. Cinco entrevistas 

ocorreram no mês de janeiro de 2007, com pais que participaram do Colegiado na 

gestão de 2006. As outras cinco entrevistas ocorreram nos meses de julho e agosto, 

com pais eleitos para compor a gestão de 2007. As entrevistas são identificadas de 

01 a 10, conforme a ordem em que foram realizadas.  
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3.2 Entrevista – 01 

 

A entrevistada é mãe de duas alunas, trabalha em sua própria residência como 

babá, é membro do Conselho de Escola há dois anos e também participa da 

Associação de Pais e Mestres (APM). Não é vinculada a sindicatos, não participa de 

associação de bairro e tampouco é filiada a partido político. Segundo a entrevistada, 

passou a fazer parte do Conselho de Escola por ter percebido que “havia algumas 

questões erradas na escola e por acreditar que esse seja o espaço mais apropriado 

para manifestar-se”. As filhas sempre estudaram na escola e a mais velha está 

concluindo o Ensino Médio.  

Segundo a entrevistada, participa de todas as reuniões, além de fazer parte das 

organizações dos eventos da escola. Vejamos as respostas da entrevistada sobre a 

sua presença na escola: 

        Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
 

Olha, eu participo aqui praticamente geral, tudo que me chamarem eu venho. 
Eu sou da APM e sou do Conselho. Nas Reuniões das minhas filhas, todas eu 
venho, nas duas, tanto da manhã quanto da tarde.  

Quando há festa junina, no meio do ano, aqui na escola, eu fico duas ou três 
semanas, aqui na escola, o dia inteiro. Quando há eleição do Conselho, eu ajudo 
a organizar a eleição do Conselho. Tudo que tem aqui na escola eu venho. 

 
 

        A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? 

Como é a sua participação nessas atividades? 

 

Não é bem um convite. A partir do momento que você começa a participar, 
tudo que precisam de voluntários para isso, a gente vem. Então, nós somos 
convidados. Às vezes, se você vem sem ter o que fazer na escola, eu me sinto 
como se fosse uma intrusa. 

 

Pela fala da entrevistada, percebemos que possui uma concepção de 

participação voltada para o voluntariado. Demonstra pouco propósito nas ações ou 

intenções de mudanças, possui uma postura de ajudar a escola no que for 

necessário. 

A entrevistada deixa claro que participa da escola porque o diretor abre espaço, 

o que não ocorria com a direção anterior. Dessa forma, ao ser perguntada sobre 

como vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade a entrevistada 

responde que: 
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Hoje com o Diretor é uma relação muito boa. Ele transmite muita confiança. 
Pela maneira que ele quer tudo nas regras, tudo certinho, dentro da lei. Faz ter 
uma confiança muito grande em relação a ele. Eu vim participar da escola faz 
quatro anos por causa dele. A outra direção da escola eu não quis participar. 
Porque a outra diretora antiga, ela colocava muitas coisas no Conselho. Era ela 
quem decidia as coisas e ponto. Você está só para assinar a ata porque você é 
pai, é obrigatório ter no Conselho. Agora não, você discute, você concorda, ou 
você discorda, muitas vezes quando tem votação, o Diretor é o primeiro a se 
abster para não influenciar nem um lado nem o outro. A gente tem direito de 
falar, não quero isso, vamos mudar, com a outra não, era o que ela colocava e 
ponto, a ata já estava pronta, era só assinar. 

(...) 
 

 
Com essa fala, verificamos que a entrevistada possui um perfil ideológico 

patrimonialista, visto que participa das instâncias conforme a postura da direção da 

escola.  

A entrevistada não demonstra intenção de ir à escola independentemente de 

quem quer que esteja à frente da gestão, evidenciando uma participação de caráter 

concedida. Sendo assim, hoje participa da escola porque o diretor possui um bom 

relacionamento com a comunidade, o que pode deixar de ocorrer, caso haja 

mudança de direção. A participação está centrada no consentimento da direção e 

não na vontade, disposição e consciência dos pais. 

Segundo a entrevistada, o atual diretor tem o costume de informar 

constantemente, pautando suas ações no que a lei permite, diferentemente da 

direção anterior. Percebemos certa admiração pelo legalismo burocrático, vendo o 

diretor como a pessoa que está na escola para cumprir e fazer cumprir a lei. 

        Questões relacionadas a horário e tempo representam condicionantes que 

prejudicam uma maior participação dos pais no interior da escola, pois segundo a 

entrevistada, é “convidada a participar de tudo, inclusive das horas de trabalho 

pedagógico coletivo (H.T.P.C.). No entanto, participar de tudo se torna inviável, em 

função das suas tarefas diárias”.  

Em relação a quem procura quando tem alguma reclamação ou sugestão, a 

entrevistada manifesta-se da seguinte forma:  

 

Olha, a maior parte das vezes reclamações, sugestões, como eu participo do 
Conselho, nas reuniões é o momento exato pra reclamar, e dar sugestões, pode 
até falar, é mais democrático.  

Fora disso, eu procuro a direção e a vice-direção. A direção ou a vice-direção, 
porque é mais fácil pra resolver, é mais rápido, porque se eu passo para o 
professor vai morrer ali.  
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Se eu passo para a direção da escola ela vai conversar com ele, e vai 
observar mais a atitude daquele professor, aí vai pode me dar uma resposta mais 
rápida. 

 
 

        Ao utilizar os espaços das reuniões para manifestar suas posições, a 

entrevistada demonstra respeito pelo coletivo. Porém, fora das reuniões, procura 

sempre a direção, por acreditar que essa resolverá os problemas, diferentemente do 

professor, o que realça uma concepção patrimonialista com relação ao bem público, 

vendo o diretor como se fosse a única pessoa na escola capaz para dar as 

respostas de que necessita.  

        Além da concepção patrimonialista, há uma combinação com a concepção 

burocrática de poder, vendo o diretor como a pessoa competente para conversar 

com o professor e a autoridade legal para verificar e cobrar mudanças ou posturas 

dos subordinados.  

Notamos que, externamente, na relação do diretor com a comunidade, a 

entrevistada possui uma concepção patrimonialista, pois para ela o diretor é quem 

resolverá os problemas dos pais e é a ele que a comunidade deve se dirigir quando 

necessitar de algo. Mas, internamente, na relação do diretor com os subordinados 

hierárquicos no ambiente escolar, a entrevistada vê no diretor a pessoa revestida de 

poderes para cobrar ações e posturas dos professores e funcionários e, se for o 

caso, punir os que não cumprem com suas obrigações. Percebemos, assim, a 

combinação entre patrimonialismo e burocratismo, na forma como a entrevistada vê 

a relação do diretor externamente no trato com a comunidade e internamente na 

relação que deve estabelecer com os professores e funcionários. 

Quando perguntada a quem a escola pertence, a entrevistada deixa claro sua 

concepção patrimonialista, pois considera que 50% da escola pertence ao diretor, 

25% aos professores e 25% aos alunos, atribuindo à comunidade a função de ajudar 

voluntariamente nas festas. Vê a questão da participação como uma permissão da 

direção da escola e não um direito. Assim, não tem a escola como um bem da 

comunidade, mas sim pertencente à direção. Em relação a essa questão a 

entrevistada entende que: 

 

O governo eu falaria que não, ele dá um x de dinheiro e pra ele tá bom de 
mais. 

A direção uns 50%, é ela que cuida de toda a papelada da escola administra 
o dinheiro da cantina o que entra o que sai. 
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Acho que uns 25% aos professores e os demais aos alunos. 
Os pais vêm mais para ajudar, ajudam voluntariamente em festas. 
50% diretor, 25% professores, se não tiver eles não têm como, e 25% alunos. 
A comunidade, ela constrói a escola, mais eu acho que a comunidade é muito 

afastada da escola, não só dessa, como de qualquer outra escola. 
Se todo mundo tivesse na comunidade um diretor que abrisse a escola, os 

pais entrarem, participarem, a gente pode até assistir aula com aluno se quiser. 
Pode vir na hora do almoço e almoçar se quiser. A hora que quiser você 
entra.(...) 

 

A respeito de como deveria ser a participação dos pais no Conselho de Escola, 

a entrevistada acredita que deveria ser com um número igual dos professores, já 

que estes estão representados com quinze membros e os pais com apenas dez. 

Segundo ela, essa diferença de participantes faz com que as propostas dos 

professores sejam sempre vencedoras no Colegiado, além de que, com o passar 

dos meses alguns pais deixam de freqüentar as reuniões.  

        A entrevistada radicaliza na proposta de formato institucional de participação, 

propondo participação dos pais paritária aos professores, porém mostra-se 

moderada quanto ao alcance temático da participação perfeita e na visão que possui 

do Conselho de Escola. 

Segundo a entrevistada, as reuniões do Conselho são longas, o que pode ser 

considerado um condicionante que inviabiliza a participação dos pais, em virtude de 

outros compromissos, ou por não possuírem consciência participacionista, ou por 

não estarem dispostos a ficar horas discutindo questões relacionadas à escola. 

Quando questionada a respeito do que é participar, a entrevistada deixa claro 

que participar é ajudar no que for preciso, dentro do limite estabelecido. 

 

(...) E o que eu puder ajudar eu ajudo. Participar está relacionado a ajudar. 
Aluno pede giz, se eu estiver sem fazer nada eu posso ir à diretoria pegar giz, às 
vezes tem um aluno passando mal dá para ir lá e ajudar. 

Na hora do recreio, não custa dar uma andadinha, ver se tem alguma criança 
fazendo alguma coisa errada, pedir para não fazer isso. Ajudando a tomar conta. 

Ajudando e participando ao mesmo tempo, o que der, dentro do seu limite 
para fazer, é indiferente se é ajudando aluno, ou professor ou algum funcionário. 

 

Por entender a sua participação no interior da escola como ajuda, a 

entrevistada não consegue dizer se ocorreram mudanças naquele espaço. Diz que 

“quem tem esse conhecimento é a direção, que os pais participam nos movimentos 

e ações para conseguirem algo, mas que depois não voltam à escola para conferir 

os resultados”, atribui à direção a responsabilidade de informar, reforçando assim a 



 

 

 

 

60

tese de patrimonialismo, pois se a direção entender que deve dar alguma satisfação 

aos pais, essa dará, do contrário, não há informação. 

Segundo a entrevistada, a escola deve ser dirigida por um diretor, pois acredita 

que esse possui capacidade, preparo e estudo para ocupar o cargo. 

 

Eu acho que do jeito que ela está, está muito boa, eu não trocaria, deve ser 
dirigida por um diretor. A partir do momento que ele entenda as crianças, que 
faça um papel certo, correto, tem que ser um diretor sim. 

Não há uma outra pessoa que possa dirigir a escola que não seja o diretor. 
Que é capacitado para essa coisa. 

 
 

Com essa posição, a entrevistada não abre o debate para a possibilidade de 

outras formas de direção escolar, externando uma concepção patrimonialista e, ao 

mesmo tempo burocrática, conferindo a capacidade e o preparo como fundamentais 

para dirigir uma escola.  

Embora a entrevistada acredite que a escola deva ser dirigida por um diretor, 

entende que os rumos e ações devem ser definidos pelo Conselho de Escola, 

atribuindo ao Conselho uma posição fundamental nas decisões escolares. Esse 

posicionamento é importante, pois as decisões deixam de ser individuais para se 

tornarem coletivas. 

Em relação aos condicionantes que possam favorecer ou não à participação, a 

entrevistada diz que “há professores que não gostam dos pais na escola. Que a 

legislação é burocrática, o que faz com que os resultados demorem, pois além de 

limitar a participação, não permite determinadas posturas”. Notamos que as posturas 

a que a entrevistada se refere estão relacionadas a expulsar alunos com 

comportamentos que ela acredita serem inadequados na escola.  

Quanto à distância entre a escola e a residência, a entrevistada acredita que 

atrapalha a participação dos pais que moram longe, mas para quem mora perto, 

como ela, não seja empecilho. 

Em relação à postura do diretor a entrevistada entende que: 

 

Em relação à escola aqui, ajuda bastante, mas ajuda bastante. 
Eu acho que da maneira que o diretor é aberto ao diálogo com os pais ajuda 

bastante, sempre na primeira reunião do Conselho têm umas vinte pessoas que 
querem entrar, mas como tem um limite. Mas, então ajuda bastante, o pessoal 
chega, conversa algo que você quer, chega conversa, pergunta, ele está 
disponível. 
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Se fosse um diretor autoritário, seria totalmente diferente, nós já tivemos um 
diretor autoritário e não dá certo. Até com as crianças mesmo, precisa conversar, 
nós já conseguimos muitas coisas através da conversa.  

A postura do diretor pode favorecer a participação dos pais como pode barrar 
também. 

 

A postura do diretor é vista como condicionante importante, pois se o diretor for 

aberto ao diálogo e à participação, a tendência é atrair mais pais, mas se for 

autoritário, essa postura tende a repelir a comunidade. Dessa forma, reforça a idéia 

de que a comunidade participa quando a direção permite, o que favorece o 

patrimonialismo no interior das escolas públicas.  

Para a entrevistada, o tempo é um fator que atrapalha a participação dos pais, 

fazendo com que muitos não participem de várias atividades. Em relação aos 

horários em que as reuniões são marcadas, a entrevistada acredita que estes nem 

sempre favorecem para que haja participação dos pais. Em sua opinião, as reuniões 

são marcadas levando-se em consideração somente a disponibilidade dos 

professores. 

Segundo a entrevistada, não há disposição da comunidade em participar, tendo 

como única preocupação fazer a matrícula dos filhos e mandá-los para a escola.  

O estímulo à participação é visto com um fator importante pela entrevistada e, 

que a atenção dispensada aos pais pode ser um chamariz para a comunidade. 

A entrevistada vê sua participação no Conselho de Escola como possível, mas 

indesejável pelos professores, que interpretam a presença dos pais na escola como 

interferência nas suas ações e posturas, que podem levar a questionamentos, como 

por exemplo, o elevado número de faltas dos docentes.  

Em relação às possíveis diferenças entre a atual gestão e a anterior, a 

entrevistada diz que “a anterior já vinha para a reunião com tudo definido e pronto 

para ser assinado e que, na atual gestão, há participação.” Temos na resposta da 

entrevistada uma insatisfação em relação à direção anterior na forma como conduzia 

o Colegiado e uma admiração pela atual.  

 

Eu vou falar pelo que eu sei, porque eu não participava com a outra direção 
da escola. Ela não permitia que você desse opinião, já vinha tudo certinho. Você 
só vinha e assinava a ata. 

Ela colocava na ata o que ela queria, pronto e acabou. Você não tinha opção 
de falar que sim ou que não, votar ou deixar de votar. Agora com o diretor não, 
agora você vota, você pode concordar, não concordar, tanto pais, quanto 
professor tudo a mesma coisa. Há diferença, há participação. 
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A entrevistada deixa transparecer a idéia da participação concedida pela 

direção, ou seja, na anterior não era permitida a participação e essa postura não era 

questionada. Com a atual direção há participação, pois há incentivo para que isso 

ocorra.  

Apesar da existência da legislação, que tem como princípio a gestão 

democrática, notamos que não há a voz e a postura dos pais pela participação, mas 

sim a do diretor que permite ou não essa participação. Verificamos aqui posturas 

patrimonialistas, as quais determinam as regras conforme a concepção de quem 

está no comando.  

Ao ser questionada sobre eleição para diretor da escola, a entrevistada não se 

posiciona favorável a esse respeito, justificando para tal que os pais não conhecem 

os candidatos. Percebemos, contudo, que o que está por trás dessa fala é a crença 

de que os diretores devem ter preparo e estudo e que, portanto, não compete aos 

pais definirem quem irá dirigir a escola, mas que essa contratação e verificação da 

capacidade técnica do diretor são de competência do Estado. Dessa forma, a 

entrevistada externa uma postura ideológica burocrata e ao mesmo tempo, exclui 

qualquer expressão de manifestação liberal democrata. 

Segundo a entrevistada, os pais não devem interferir na escola, pois não têm 

direito para tal. Em contrapartida, atribui à direção e aos professores a missão de 

definir tudo, visto que estes estão na escola o tempo todo.  

Quanto aos pais decidirem a respeito de currículo, plano escolar e proposta 

pedagógica, a entrevistada os concebe como incapazes intelectualmente para 

definirem essas questões, delegando tal decisão para os professores e 

coordenadores, atribuindo ao diretor a tarefa de verificar se está correto ou não.  

 

Olha currículo, conteúdo, acho que ele pode até participar, mas não decidir. 
Infelizmente tem muitos pais que não tem escolaridade, o que ele pensa que é 
certo pra ele, não é certo para o professor, ou até mesmo nem pro filho dele, 
porque a maneira que fomos ensinado no passado que não é do mesmo jeito de 
hoje, então não têm como o pai interferir no Currículo e na proposta 
pedagógica.Definir o Currículo fica a cargo dos professores, do coordenador, que 
é mais importante, e o diretor que deve ver se está correto ou não a maneira que 
está sendo feito. Os pais podem participar, mas não interferir. 

 

        A entrevistada demonstra uma concepção burocrática com relação às 

cobranças dentro da escola, pois acredita que o diretor, com sua autoridade, suas 

regras e normas é que deve conferir se os professores estão cumprindo as suas 
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obrigações. Desconsidera todo e qualquer conhecimento ou vivência da comunidade 

que poderia ser aproveitada, atribuindo à burocracia a tarefa de definir o que será 

ministrado ao seu filho. 

Sobre as possibilidades de ações do Conselho de Escola, a entrevistada tem 

esse Colegiado como um órgão fiscalizador, com a tarefa de verificar se o professor 

está ou não cumprindo o currículo e a proposta pedagógica, elaborados no início do 

ano letivo, concebendo os pais não como agentes participativos, mas como fiscais 

dentro da escola. 

Para a entrevistada, participar é: 

  

Eu acho que participar da escola é ser informada do que acontece na escola, 
você saber quando precisa de alguma coisa o que você pode e o que não pode 
fazer, você participando da escola você fica muito bem informada. Participando 
do Conselho é um lugar que você se informa de tudo em geral que acontece na 
escola. 

 

Quanto à contratação de professores, a entrevistada acredita que o concurso 

seja o correto, pois não acredita que a comunidade tenha capacidade para fazer tal 

contratação, e atribui à burocracia estatal a competência de estabelecer as regras e 

critérios para essa contratação, sugerindo uma prova para testar o conhecimento do 

profissional. Assim, novamente, a entrevistada externa uma concepção burocrático 

com relação à escola pública.  

A respeito da participação ideal dos pais no Conselho de Escola, a entrevistada 

comenta que o número máximo de pais que a legislação permite para compor o 

Colegiado é muito pequeno, tendo em vista que a escola possui mil e oitocentos 

alunos. Acredita que deveria ter mais pais com direito a participar e novamente 

percebemos a contradição entre o radicalismo institucional da entrevistada, 

propondo a ampliação do número de pais no Conselho de Escola, e a moderação 

quanto à natureza da presença dos pais nos processos decisórios da escola. 
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3.3 Entrevista – 02 

 

A entrevistada é avó de um aluno, é dona de casa, não participa de sindicatos, 

de associação de bairro e nem é filiada a partido político. Há dois anos participa do 

Conselho de Escola e é membro da Associação de Pais e Mestres - APM. 

A entrevistada afirma que “participa e atua nas reuniões do Conselho de Escola 

e na A.P.M. e, mesmo sem ser chamada, está sempre passando pela escola para 

verificar como estão sendo encaminhadas as atividades escolares” o que demonstra 

ser bem presente. É convidada a participar de todos os eventos da escola, porém 

entende a participação como ajuda, ou seja, na organização dos eventos e no apoio 

aos alunos. Vejamos as respostas da entrevistada a esse respeito: 

        Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
 

Eu vou praticamente na escola quase no ano todo, eu participo da reunião da 
APM, Conselho, Conselho disciplinar, são várias atividades, e nas reuniões 
regulares da escola, e às vezes mesmo sem ter nada o que fazer eu tô chegando 
lá , às vezes eu tô ali por perto, tô uma passadinho pra ver como estão as coisas, 
então a minha freqüência é bem grande, tô sempre indo lá. 

 
 

        A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? 

Como é a sua participação nessas atividades? 

 

Sou convidada em participar em várias atividades da escola, e quase todas 
eu participo, festa junina, alguma coisa de cultural, na mostra cultural, (...). 

Eu ajudo na organização, quando é festa a gente vai pra ajudar mesmo, 
quando é festa não tem uma atividade específica, a gente ajuda em tudo um 
pouquinho, no que pode. 

 

Ao fazer o paralelo entre a atual direção e a anterior, a entrevistada diz que 

antes não havia espaço para os pais, uma vez que a escola era fechada à 

comunidade. Com a atual direção, há abertura para a comunidade participar e, em 

função disso, e do compromisso que essa direção demonstra, é que continuou na 

APM e no Conselho de Escola.  

       Em relação ao relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral, 

a entrevistada se manifesta: 

 

Eu falo por mim e pelo que eu vejo, porque o relacionamento dele com os 
pais e a comunidade é ótima, tanto é que ele tem um alto grau de aprovação, 
diferente de antes, antes a gente só via falar mal da escola, agora não, só 
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ouvimos comentários bem positivo, mesmo no ônibus. Agora a escola é aberta à 
comunidade, antes não era. Antes tinha lanche na escola, agora tem comida 
mesmo, por luta nossa e dele principalmente até conseguir pôr comida na escola, 
é um local que as pessoas têm um poder aquisitivo bem baixo e muitos vão pra 
escola pela comida mesmo.  

Por isso eu fiquei na APM e estou até hoje, e no Conselho porque as idéias 
batiam, coisa que não tinha na escola antes. Agora tem compromisso. 

Tem compromisso com o aluno, coisa que não tinha antes, então a escola 
está bem pra ajudar e é isso que os pais querem. 

Com relação ao relacionamento dele com a comunidade é a melhor que eu já 
vi até agora. Mãe não podia entrar na escola. 

Uma vez chegou uma senhora evangélica, foi a escola pra conversar com a 
diretora se era possível dispensar a filha da educação física, e a funcionária, no 
portão mesmo, falou que era muita ignorância, a gente via que nem funcionário 
tinha jeito pra conversar com os pais.  Mãe pra entrar na escola era um trabalho, 
só entrava pra trabalhar, vender coisas, arrecadar dinheiro pra escola. E hoje é 
muito diferente, há abertura. 

 

Com essa fala, notamos que, dependendo da posição da direção, a 

entrevistada se propõe a participar das instâncias escolares. Dessa forma, evidencia 

uma concepção patrimonialista com relação à coisa pública, considerando que, se 

houver mudança de direção e se a próxima for autoritária, contrária à participação 

dos pais e da comunidade, provavelmente se afastará novamente da escola. Isso se 

dá em função de possuir a idéia de que quem manda e define se haverá ou não 

participação é a direção e não a comunidade.  

A entrevistada qualifica o diretor como: “politicamente correto, que só age 

dentro da lei e que está sempre informando os pais”. Notamos assim, a valorização 

e a importância da informação correta para a participação dos pais. 

Nesse sentido temos a contribuição de Bordenave (1994, p. 68 - 69): 

 

A participação democrática começa quando os grupos da 
população interessada em um tema específico recebem 
informação específica, conhecem os canais de 
reivindicações e são alertados para as formas de consulta a 
que tem acesso. Um governo democrático aberto à 
participação é aquele que informa corretamente, ouve 
cuidadosamente e consulta ativamente a população.  
 

 
Na questão da proposta pedagógica, a entrevistada não se coloca capaz de 

participar da sua elaboração. Entende essa tarefa como técnica e de 

responsabilidade dos professores, pois esses possuem saberes que a comunidade 

não possui e que, portanto, não lhe compete participar desse processo, nem mesmo 

para colocar seus saberes, sua cultura, suas expectativas para com a educação, 
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ficando à margem desse processo, restringindo a participação na cobrança da 

execução dessa proposta como apoio. É o “pai fiscal” da ação pedagógica dos 

professores, o que evidencia uma postura pró-burocrática. 

 

Com relação à proposta pedagógica, nós pais não temos muito que 
participar. A gente cobra, mas, não tem como participar, eles vão falar a 
linguagem deles, que a gente não vai tá entendendo, não tem muito que alterar. 
A elaboração da proposta pedagógica não tem como a gente participar, tem mais 
como cobrar, eles elaboram e a gente ajuda na execução da proposta 
pedagógica, mas não na elaboração. 

 
 
Sempre que necessita de alguma explicação, ou pretende fazer reclamações, a 

entrevistada se dirige diretamente ao diretor da escola. A esse respeito, manifesta-

se: 

 

A ele, o diretor, diretamente.  Eu vou direto nele. Se ele não tá eu volto outro 
dia. Ele é a pessoa mais indicada pra dar a informação que eu preciso.  

Se eu vou lá dar uma opinião, ele não resolve nada sozinho, sempre diz 
quando vai ter reunião pra decidir em grupo, para ficar valendo a idéia da 
maioria. 

Mas eu sempre me dirijo a ele. O que ele falar pra mim, pelo menos, eu sei 
que é aquilo mesmo, ele não vai me dar uma informação errada. 

 

Essa postura demonstra uma concepção burocrática com relação ao bem 

público, não procura nenhum outro funcionário, por não acreditar que outra pessoa 

poderá atendê-la e dar as informações corretas, como o diretor. A entrevistada vê o 

diretor como o expoente maior, dentro da unidade escolar. 

A entrevistada evidencia uma concepção participacionista, quando diz que a 

escola pertence à comunidade, porém acredita que para conseguir algo seja 

necessário ter “alguém influente” intercedendo. Com essa fala, a entrevistada 

reforça sua concepção patrimonialista e demonstra não acreditar que só a união da 

comunidade seja suficiente para conseguir o que se deseja, mas que é necessário a 

“ajuda” de alguém que possa tratar o bem público como particular “apadrinhando” a 

causa. 

Quanto à questão da participação dos pais no Conselho de Escola, a sua 

importância e como deveria ser essa participação, a entrevistada inicialmente diz 

que: “é importante participar, pois se conhece melhor a escola onde os filhos 

estudam.” Logo em seguida afirma que: “é importante participar do Conselho, pois 

esse decide e resolve as ações da escola.” Por fim, diz que: “a participação dos pais 
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deve ser somente através de cobranças e não decidindo as ações”. Vemos dessa 

forma três posições diferentes em relação à participação no Colegiado, 

demonstrando um conflito de posicionamento quanto ao real papel dos pais no 

interior da escola. 

Com a sua participação no Conselho, a entrevistada acredita que uma das 

mudanças pela qual a escola passou relaciona-se ao fato de que, hoje, os pais 

conseguem falar com a direção, e que passaram a participar mais da escola, em 

função da postura do diretor, o que reforça a ideologia patrimonialista, não só dela, 

mas dos demais pais que só participam porque o diretor permite. Por outro lado, 

reforça que a postura do diretor pode ser um fator facilitador ou não da participação 

dos pais. 

Em relação às mudanças verificadas na escola a partir da participação no 

Conselho de Escola a entrevistada entende que: 

 

As principais são os tratamentos dos funcionários, os pais não eram 
recebidos. Hoje, os pais conseguem falar com o diretor e com as vices, os pais 
passaram a participar mais, a partir do momento que você recebe alguém pra 
conversar, as pessoas passam a confiar mais, e isso é por conta do diretor e do 
Conselho. 

 

Quanto à forma como a escola deve ser dirigida, a entrevistada manifesta-se 

favorável ao cargo do diretor, alegando para tal que a pessoa deve entender do que 

está falando e ter conhecimento a respeito dos assuntos. Neste caso, a entrevistada 

apresenta uma concepção patrimonialista com um misto de burocracia, conferindo à 

pessoa do diretor competências e autoridades que o cargo lhe confere. Ao mesmo 

tempo dá à comunidade um papel de fiscalizador, no monitoramento da gestão 

escolar. 

 

Dirigida deve ser pelo diretor mesmo, mas a comunidade tem papel 
fundamental até na gestão do diretor, porque se ele for mau diretor, a 
comunidade tem direito de reclamar, até ele cair fora. Tem que ser dirigida por 
alguém que entende o que está falando. Às vezes, tem pai que chega e diz que 
quer que se tome esses tipos de providências, não é assim se ele não entende 
nada vai sair tratando as pessoas com grosserias, tem que ser uma pessoa que 
estude e entenda o que está falando, até pra não virar bagunça. 

Tem que ser dirigida pelo diretor, mas monitorada pelos pais, e o diretor tem 
obrigação de explicar ao pai até onde ele pode ir. 
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Para decidir os rumos e ações da escola, a entrevistada aposta no coletivo 

como forma de evitar o autoritarismo; mas, em seguida, diz que “quem manda e 

define as ações da escola é a direção”. 

Quanto aos condicionantes que possam facilitar ou dificultar a participação dos 

pais no interior das escolas, a entrevistada acredita que a comunidade dificulta a 

participação, por não possuir vontade de participar.  

A legislação, para a entrevistada, é um condicionante que atrapalha a 

participação dos pais, pois estabelece barreiras e limitações. Para ela, uma das 

barreiras impostas pela legislação está relacionada “ao direito às faltas que os 

professores possuem, e que os pais não podem fazer nada contra”. A outra barreira 

diz respeito a expulsar alunos, que na sua visão possuem posturas inadequadas ao 

ambiente escolar e, no entanto, são protegidos por lei. A entrevistada não questiona 

questões mais consistentes relacionadas à política educacional. 

Em relação à distância entre a moradia e a escola, para a entrevistada, não 

representa empecilho, embora more longe e para ir às reuniões ou participar das 

atividades necessita de transporte coletivo. 

 

Não dificulta, eu moro longe, mas tomo ônibus e vou. Eu só peço para não 
brigar se eu chegar atrasada. Os outros pais moram bem pertinho da escola. 

 

Para a entrevistada, a postura do atual diretor é facilitadora para o processo 

participativo dos pais, o que demonstra que esse é um condicionamento favorável à 

participação.    

 

Ajuda, porque o diretor faz tudo para que os pais fiquem na escola. No 
começo do ano ele faz tudo pra os pais participarem. É uma postura muito boa. 
Eu não sei se vou conhecer uma outra escola que tenha essa postura. 

 
 

Quanto à disponibilidade de tempo, a entrevistada acredita que o que falta é 

vontade para participar, como também acredita que o horário das reuniões não pode 

ser utilizado como desculpa, visto que no início do ano todos tomam conhecimento 

do mesmo.  

        Em relação à eleição para direção de escola, a entrevistada entende que a 

comunidade não tem condições para eleger o diretor. Acredita que o diretor deve ser 

competente e que cabe ao Estado avaliar essa competência. Com essa posição, 
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demonstra uma postura anti-liberal democrática e ao mesmo tempo evidencia uma 

postura burocrática, onde o Estado irá definir as regras, as normas e o perfil do 

funcionário que irá ocupar o cargo de diretor.  A comunidade irá apenas recebê-lo na 

unidade escolar, tendo que se adequar a sua postura participacionista ou 

antidemocrática. 

Quanto à eleição para diretor de escola a entrevistada se manifesta: 

 

Eu acho que não dá certo não. Pra comunidade votar, ela deve conhecer o 
candidato, conhecer a idéia de cada um. Na eleição passada houve um problema 
pra eleger um funcionário que ia trabalhar pela APM. Cada um vota em quem 
conhece e não vai arriscar colocar quem não conhece, e com diretor seria a 
mesma coisa. O Diretor deve ser competente e essa competência tem que vir 
daquilo que ele apresenta pro Estado. O Estado que deve definir se ele é 
competente ou não pra dirigir uma escola. 

(...) Então sinceramente, com a pouca experiência que eu tenho, acho que 
não dá certo a comunidade eleger diretor. 

 

Em relação às possibilidades de participação e de decisão no interior da escola, 

observamos que a entrevistada mostra-se um tanto confusa. No primeiro momento, 

diz que “é possível participar e decidir várias questões”; em um segundo momento 

diz que “o poder de decisão é muito pequeno, a menos que haja a união de todos.” 

Porém, limita sua participação em ir à escola, discutir os assuntos e conhecer o seu 

funcionamento. 

 
Participar e decidir são várias coisas, mas tudo dentro de um consenso da 

maioria. (...) 
(...) Muito pouca coisa é possível decidir, a menos que os pais se unam 

muito, é muito difícil direcionado a um objetivo próprio é possível mudar alguma 
coisa. Eu já vi a comunidade se reunir fazer abaixo-assinado e tirar o funcionário 
público do posto de saúde. É possível fazer dentro do Conselho aquilo que eu já 
faço, ir lá discutir os assuntos conhecer o funcionamento da escola, isso é 
possível fazer e qualquer pai pode fazer, pode entrar, conhecer, ajudar e decidir 
ir atrás e ver o que é melhor pro aluno, se ele quer mudar pra outra escola, eu 
não sei se tem alguma atitude mais drástica que é possível ao pai decidir. 

 
 

Por possuírem escolaridade inferior à dos filhos, a entrevistada entende que os 

pais são incapazes de decidirem o currículo. Dessa forma, para ela, a falta de 

formação acadêmica não gabarita os pais a decidirem a respeito do currículo que 

será ministrado a seus filhos. Acredita que essa tarefa seja de competência dos 

professores, pois estes estudaram para tal.  
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Decidir eu acho que não, eu penso nesta escola, por exemplo, acho que 99% 
ou até mais, os pais não chegaram ao nível de conhecimento, de educação que o 
filho chegou, a maioria tem 5ª série, 6ª série, às vezes nem isso,  então eles 
nunca vão poder decidir, se hoje em dia, pra muitas empresas quem tem 3º grau  
é considerado semi-analfabeto.Imagina quem tem o 4º ou o 3º ano antigo? 
Decidir não! Ele pode dar opinião, ajudar, e tentar entender, mas decidir não, é 
muito diferente o aprendizado de hoje. 

Os pais podem participar verificando e cobrando, porque é complicado, se 
uma das minhas netas me apresentarem uma prova do 3º ano, do 2º ano, com 
toda sinceridade eu não tenho esse grau de escolaridade, eu não vou saber se 
aquilo está certo ou não, só a professora que pode dizer se está certo, ou não, eu 
posso tirar dúvidas no dia da reunião, mas ajudar definir o que é feito é difícil, a 
não ser que o pai seja professor. 

 

Quando questionada se participar é ser informada, se consultada, fazer as 

tarefas, dividir a gestão ou dirigir a escola, inicialmente a entrevistada mostra-se com 

um perfil ideológico participacionista, afirmando que participar são todas as opções, 

mas logo em seguida, apresenta uma postura burocrática, destinando tal função a 

um diretor que saiba de leis.  

 

Então participar é um pouco de tudo ser informada, consultada, fazer tarefas, 
eu gosto de fazer as coisas, e a partir do momento que está lá, você já está 
ajudando a direção a dirigir. No caso da comunidade dirigir a escola, eu acho que 
não daria certo (...) 

(...) Tem que ter um diretor, que saiba o que está falando, que entenda de lei, 
do ECA, entenda um pouco de tudo, porque se você der de cara com um diretor 
que sabe menos que você,  como vai ficar essa escola? Acho que a comunidade 
dirigir a escola, não dá certo não. 

 
 

A entrevistada investe de poder a pessoa do diretor, em função do cargo que 

esse ocupa e atribui à comunidade a tarefa de ajudante da direção. 

Segundo a entrevistada, a comunidade não tem condições de escolher os 

professores, alegando que, se escolher, tem que “agüentar” o profissional. 

Observamos que a sua posição a esse respeito leva ao entendimento que a 

burocracia estatal dite as regras do jogo da contratação do profissional. 

A participação ideal no interior da escola, para a entrevistada, está relacionada 

a um número maior de pais participando, sendo que para ela, a participação possível 

é o que eles já fazem na escola, e entende que essa participação é limitada pela 

Legislação. 
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3.4 Entrevista – 03 

 

        A entrevistada tem filhos estudando na escola e é a primeira vez que participa 

do Conselho de Escola. Atualmente está desempregada, não é vinculada a 

sindicatos, a associação de bairro e tampouco é filiada a partido político. Segundo a 

entrevistada, participa da escola somente quando é chamada para as reuniões, o 

que demonstra uma participação bastante limitada, visto que, para participar, espera 

ser convidada. 

 

Eu vou quando me chamam, me telefonam quando tem reunião de Conselho, 
reunião de classe, tou sempre lá participando. 

 

Vê o diretor como uma boa pessoa e com bom relacionamento com a 

comunidade, externando uma concepção patrimonialista em relação à figura da 

direção que, segundo ela, é aberto ao diálogo. A entrevistada demonstra que admira 

o diretor pela forma como este trata a todos. 

 

O diretor é uma pessoa boa, e a diretora também, eles têm um bom 
relacionamento com a comunidade e pais. Tem sempre um espaço aberto pra 
falar sobre os filhos, como ele está e o que tá fazendo. 

 

Reforça essa concepção patrimonialista com misto de burocracia, quando diz 

que sempre que tem alguma reclamação a fazer se dirige ao diretor, por entender 

que este seja o responsável pela escola.  

 

Quando tenho reclamações é sempre para o diretor, porque é ele que é o 
responsável. Agora se tenho alguma proposta eu vou ver, mas geralmente é para 
o diretor ou com a vice-diretora. 

 

Quanto a quem pertence à escola, a entrevistada externa uma concepção 

burocrática a esse respeito, dizendo que “a escola pertence ao governo”. Entretanto, 

ao mesmo tempo, apresenta contradições, pois diz que “a escola é do povo também, 

mas quem governa é o governo”. 

 

A escola é do governo. O governo é que tem que fazer mais pra melhorar. A 
escola é do povo também, mas quem governa é o governo, nós damos 
sugestões e fazemos as coisas. A escola é da gente, que luta para ter, o governo 
deve manter. 
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A importância da participação para a entrevistada está relacionada ao fato de 

conhecer a escola por dentro e saber o que está errado, como ações de alunos que 

atrapalham as aulas. A entrevistada vê a participação como uma forma de conseguir 

mais cursos e eventos na escola, sendo que sua participação tem uma conotação de 

ajuda, já que é realizada nas horas vagas. Notamos que a entrevistada possui uma 

postura de participação imediatista. 

Relaciona mudanças na escola com mudança de atitudes e postura dos alunos, 

como, por exemplo, entrar nas salas de aula no horário certo, além de respeitar o 

professor. 

Quanto à forma como a escola deve ser dirigida, a entrevistada entende que 

deve ser dirigida pelo diretor, pois esse é o “chefe da escola”. Quanto aos pais, 

esses serão apenas informados pela direção. Dessa forma, reforça sua concepção 

patrimonialista da coisa pública; não vê a escola como um bem público, pertencente 

à comunidade como um todo e sente-se participante por ter sido informada, o que 

evidencia uma baixa participação. A esse respeito se manifesta: 

Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
 

(...) A escola deve continuar sendo dirigida pelo diretor. Eu acho que o chefe 
da escola é o diretor, porque se não for ele quem vai fazer a lei? 

 
 

        A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
 
 

Quem decide é o diretor, ele que sabe o que é o certo, deve informar os pais 
e os alunos juntos pra eles entender as coisas, pra eles terem mais 
responsabilidade. O diretor deve estar organizando o que vai ser feito. 

 
 

Sobre quem define as ações da escola, em um primeiro momento a 

entrevistada diz que é a hierarquia definida pelo Estado, onde cada um tem sua 

função a cumprir, como o Secretário da Educação, o Dirigente de Ensino, o 

Supervisor e o Diretor de Escola. Contudo, logo em seguida, mostra-se confusa e 

contraditória, dizendo que a comunidade também define as ações. Concebe a 

organização burocrática definida pelo Estado como os mandantes da escola e não 

questiona esse poder, mas ao mesmo tempo acredita que a comunidade também 

pode mandar.  

 
As pessoas que estão acima do diretor, como o supervisor de ensino, 

dirigente, secretário, acho que são eles que mandam, e o diretor também define. 
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É igual a uma firma, não tem o encarregado o chefe, os superiores que mandam? 
A comunidade eu não sei se ela manda, mas eu acho que também define, eu 
acho que todo mundo manda na escola, definem. 

 

Em relação aos condicionantes da participação, a entrevistada entende que a 

postura do diretor favorece a participação dos pais, mas demonstra uma ideologia 

patrimonialista com misto de burocracia em relação a essa questão, instituindo-o 

como quem está ali para dar as ordens, competindo aos demais seguir. No que diz 

respeito ao trato com a comunidade, a entrevistada vê o diretor como quem define 

tudo, o que pode dar respostas à comunidade, e em relação aos professores e 

funcionários é quem deve dar as ordens e cobrar os serviços. 

 

O diretor favorece a participação dos pais, tudo que é pra fazer é com ele. É 
ele que está ali pra dar ordens, e ele pode favorecer a participação dos pais. 

 

Quanto à legislação, a entrevistada acredita que essa favorece a participação, 

pois permite aos pais saberem o que acontece na escola e cobrarem melhorias.  

Em relação à distância entre a escola e a residência, a falta de tempo dos que 

trabalham e a não liberação pelos patrões para a participação de reuniões, para a 

entrevistada, são condicionantes dificultadores da participação dos pais. 

 

Quem tá trabalhando não vai porque tá trabalhando, e às vezes o patrão não 
aceita, não libera, e os patrões deveriam liberar os pais para participar da escola, 
é responsabilidade, o pai deve estar junto, acompanhando de perto. 

 
 

Sobre a necessidade da existência de dispositivo constitucional que favoreça a 

participação dos pais nas escolas, temos a contribuição de Paro (2002): 

 

Tal dispositivo consistiria na liberação do pai ou responsável 
por criança matriculada no ensino de 1º grau de certo 
número de horas de trabalho, sem prejuízo de seu salário, 
nos dias em que tivesse que participar de reuniões ou tratar 
de outros assuntos na escola. (Paro, 2002, p. 55 - 56) 

 
 

Quanto ao tempo, a entrevistada afirma que o pai deve arrumá-lo e que a falta 

dele não pode servir de pretexto para a não participação. Considera que a 

disposição da comunidade é um fator que ajuda na participação. 

A entrevistada considera sua participação como possível e viável. Realça que 

embora não saiba ler, entende tudo o que é debatido nas reuniões. Entende que é 
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importante saber a respeito das verbas recebidas pela escola, contudo, não opina 

sobre seu destino, por acreditar que essa seja tarefa da direção da escola. Notamos 

que a entrevistada, novamente, demonstra uma ideologia patrimonialista com 

relação a coisa pública e não participa de forma ativa das instâncias de decisão da 

escola. A esse respeito a entrevistada se manifesta: 

 

O diretor passa pra gente quanto veio e o que pode fazer, ele passa em 
reunião, e informa sempre quanto veio e o que pode ser feito. Eu não defino 
como vai ser gastada a verba, eu só escuto, uns falam outros falam, eu nunca 
falei, eu só escuto. Eu acho que isso não é da nossa parte, isso quem deve 
definir é o diretor, é que é o responsável, mas deve prestar contas pra gente, 
falar no que gastou se o dinheiro não deu, se veio pouco. 

 

Em relação à eleição para diretor, a entrevistada acredita que seria “legal”, mas 

é muito confusa na resposta, tem dúvida se essa ação poderia tirar a atual equipe 

gestora da escola, a qual considera ser muito boa. Esse entendimento demonstra 

uma postura democrática representativa, mas relativiza essa postura quando trata 

de pessoas concretas. 

A entrevistada externa um lado burocrático, quando diz que o diretor deve “dar 

as ordens para os professores e melhorar o estudo, além de informar os pais a 

respeito dos projetos desenvolvidos na escola”, ou seja, apresenta uma concepção 

burocrática e uma participação com o grau de informação. Para a entrevistada: 

 

Cabe ao diretor e aos professores decidir em melhorar mais o estudo, para 
que o aluno possa compreender mais, o diretor deve dar as ordens para os 
professores. Eles têm uns projetos pra ver como melhorar mais. Os pais podem 
dar sugestão pra fazer assim. Eles devem informar aos pais o que vão fazer, 
quais são as propostas que vão trabalhar com os alunos e perguntar o que os 
pais acham. 

 

Quanto à participação dos pais na elaboração do currículo, plano escolar e 

conteúdos, a entrevistada acredita que os pais não estejam gabaritados para decidir 

a respeito desses assuntos. Para tanto, alega que os pais não possuem estudos 

suficientes. Acredita que essa tarefa seja de competência exclusiva dos professores 

que estudaram para tal.  

        Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por 
quê? 
 

Não sei, tem muitos pais que não entende de nada, tem uns que estudaram , 
olha eu, eu não sei como decidir, porque roda minha cabeça. O diretor não, tem 
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que ser o professor mesmo. As verbas que mandam é muito pouco, se for fazer o 
que nós queremos não dá. A escola da prefeitura o prefeito dá tudo, dá uniforme, 
material, pasta, a estadual teria que dar também. Só deu uma bolsa que no outro 
dia eu tive que costurar. Ele tinha que dar tudo. 

 

         Para ela, as possíveis mudanças na escola com a participação dos pais estão 

relacionadas a conseguir alguns benefícios como um guarda ou um segurança. Em 

contrapartida, entende que deve receber dos governantes material e uniforme 

escolar. A entrevistada tem a participação como ajuda, e não como direito. Vejamos 

como ela se manifesta a esse respeito: 

O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho 

Escolar? 

 

Ajudando, dando força, decidindo no que será feito, porque tem muitos 
alunos danados ali dentro. Acho que a escola precisa de um guarda ali naquela 
escola, quem sabe fazendo um abaixo assinado a gente consegue um guarda, 
porque na escola municipal nós fizemos, e ali era péssimo, e hoje dá orgulho de 
ver aquela escola por dentro, tudo arrumado. 

 

Em relação à escolha de professores, a entrevistada evidencia uma concepção 

participacionista, abrindo para a possibilidade da comunidade escolher os 

professores, assim como a direção da escola. A esse respeito notamos que a 

entrevistada tem uma posição interessante: “a comunidade escolhe e o governo 

paga os salários”. Entretanto, notamos que a posição simpática à escolha de 

professores deve-se ao fato de possuir ressentimento em relação a alguns desses 

profissionais de cujas formas de ensinar e tratar os alunos a entrevistada não gosta. 

Ela não relaciona a escolha de diretor e professor à democratização da escola com 

a participação da comunidade. 

 

Eu acho que nós devemos escolher professor que seja legal, porque tem 
professor legal, mas tem professor ignorante. E os alunos que tem dificuldade de 
aprender, o professor deveria explicar de novo. Eu acho possível a comunidade 
escolher os professores. 

 
 
O diretor também deveria ser escolhido pela comunidade, votação para 

diretor e para professor. Tem que exigir os bons, nós é que devemos exigir, e 
eles deviam ganhar mais também, a comunidade escolhe e o governo paga. 

 

Há um ano, a entrevistada participa do Conselho de Escola, o que a faz pensar 

que tem muito a aprender. Porém, nas reuniões do colegiado limita-se a ouvir, votar 
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e assinar a ata. Em relação à participação ideal dos pais e a possível na escola, a 

entrevistada entende que: 

 

Do jeito que está lá tá bom, acho que já é uma participação ideal, nós vamos 
lá e escutamos o povo, voto, assino a ata, e eu acho que esta participação é boa, 
mas nós temos pouco tempo, sou nova no Conselho e estou aprendendo. 

 

        Nas diversas falas da entrevistada verificamos um participacionismo abstrato, 

expressão da difusão de uma ideologia democrática em certos meios populares. 

Esse participacionismo não decorre de experiências concretas, mas de um 

democratismo dos movimentos sociais de base, muito próximo aos dos anos 1980, 

não contaminados pelo burocratismo das classes médias. 
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3.5 Entrevista – 04 

 

A entrevistada tem dois filhos na escola, não trabalha, participa de uma 

entidade e da associação de moradores de bairro, não é vinculada a sindicatos e 

não é filiada a partido político. Já participou do Conselho Escola em anos anteriores. 

Segundo a entrevistada, é sempre chamada para ir à escola e afirma que nunca 

faltou às reuniões.  

Segundo a entrevistada, não participa muito das atividades da escola, embora 

seja sempre convidada e, quando pode, ajuda arrecadando algo que possa ser útil 

para a unidade escolar.  

 

Eu sou convidada, só que eu não participo muito porque eu tenho entidade, e 
a entidade depende muito de mim, então eu não posso estar muito envolvida na 
organização das festas. Mas eu sempre sou convidada, mas eu nunca participei, 
porque eu não posso mesmo. Dou uma ajuda, sempre que precisa arrecadar 
alguma coisa, a entidade manda, mas fora disso eu não faço. 

 

A fala da entrevistada demonstra que a concepção de participação que possui 

é a de ajuda e apoio material, evidenciando um baixo grau de participação e, 

consequentemente, sem atuação ativa para discutir e decidir questões relacionadas 

à escola e à educação. 

Para a entrevistada, o relacionamento do diretor com a comunidade e 

professores é bom. Embora diga que o diretor seja excelente, com o decorrer da 

entrevista, demonstra que não gosta da forma como ele administra a escola, pois no 

seu entender, o diretor não impõe autoridade, o que para ela é primordial para uma 

boa administração escolar. Encontramos dois posicionamentos em relação à postura 

da direção da escola: 

Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade 

em geral? Há espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 

 

Em minha opinião ele é um excelente diretor, porque, graças a Deus, nunca 
tive conflito com ele, ele tem muita paciência com os alunos, vejo que tem aluno 
que só falta bater no diretor e nos professores e ele tem muita paciência. 

Acho que o relacionamento do diretor é muito bom com a comunidade e com 
os pais e com os professores. 

 

       O segundo posicionamento, diz respeito à direção como um condicionante que 

possa favorecer ou não a participação dos pais: 
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(...) Conversar, ele conversa muito com você, numa boa ele nunca xingou um 
aluno, mas acontece que as pessoas não chegam porque acham que ele não faz 
nada, fica pra lá e pra cá, não favorece. Se fosse um diretor mais autoritário iria 
ajudar mais as pessoas a participar. Ele tinha que ser mais autoritário, tinha que 
ser mais firme, ele tem uma cara muito boazinha. Um diretor tem que ter postura 
e se por no lugar dele, “eu mando eu faço, não é aluno que vai mandar na minha 
escola”.(...) Então, acho que ele deveria ser mais autoritário. 

 
 

A fala da entrevistada demonstra que, para uma escola funcionar bem, a 

direção deve ser totalmente autoritária, demonstrando uma postura anti-democrática 

com relação aos espaços públicos e evidenciando um perfil ideológico 

patrimonialista, atribuindo ao diretor o poder de mandar e definir as ações na “sua” 

escola. Ao mesmo tempo, também demonstra uma concepção burocrática do 

espaço público, pois entende que o diretor deve fazer o que tem que ser feito, 

conforme o que a lei lhe permite.  

Classifica o ensino da escola como fraco. Para a entrevistada, somente nos 

momentos de reuniões do Conselho de Escola é possível participar dos assuntos 

relacionados à escola, mas mesmo assim não se posiciona e não discute a proposta 

pedagógica. 

Quando tem alguma reclamação a fazer, dirige-se à vice-diretora, por ser 

mulher, e se sente mais à vontade para manifestar questões que a incomodam. Com 

essa ação, a entrevistada externa uma postura patrimonialista, vendo na imagem da 

vice-diretora a pessoa que poderá dar respostas a seus anseios, além da 

familiaridade que essa traz por ser mulher, que poderá dar resposta a suas 

necessidades e, principalmente, por saber se impor perante os alunos. 

Embora possua uma concepção patrimonialista com relação a quem procurar 

na escola para reclamar ou sugerir, ao ser questionada sobre a quem a escola 

pertence, diz que pertence à comunidade. 

 

À comunidade, porque a comunidade é que usa mais isso aqui, o diretor e o 
vice estão mais pra dirigir, mas pertence mais à comunidade. 

 
 

Essa fala apresenta uma contradição em relação à postura anti-democrática e 

patrimonialista demonstrada durante a entrevista. Ao entender que a escola 

pertence à comunidade, traz a idéia do coletivo e da participação nas decisões. 

 A entrevistada possui uma concepção de participação no Conselho de Escola 

voltada para ajudar os pais que estão com dificuldade com os filhos. Ao mesmo 



 

 

 

 

79

tempo, acredita que, participando do Colegiado, fica sabendo de tudo o que 

acontece dentro da escola e entende que essa seja a forma correta de 

funcionamento do Colegiado, assim como a atuação dos pais, ou seja, ajudar os que 

necessitam e divulgar as informações. Vejamos porque a participação é importante 

para a entrevistada: 

  

É importante porque você fica sabendo tudo que acontece dentro da escola. 
Pode ajudar alguns pais, que estão em dificuldade com os filhos, que estão 
dando muito trabalho e ela não sabe como agir. A gente pode estar conversando 
também, como pode encaminhar pra psicólogos, pra vários tipos de tratamentos, 
e isso é feito no Conselho. Por isso é importante. 

 

Embora demonstre estar insatisfeita com o nível de ensino, a entrevistada 

espera que a direção exponha o assunto na pauta de discussão da reunião do 

Conselho de Escola. 

 

Na aprendizagem eu acho muito fraco, mas até agora eles, a direção, não 
entraram nesse assunto. A gente espera que eles entrem com esse assunto, 
porque tem uma pauta pras reuniões. Espero que a direção entre com esse 
assunto. Eu já pensei em colocar, não só eu como várias outras pessoas, agora 
que vai entrar outras mulheres, que a gente não sabe quem entrou, então vamos 
ver o que vai decidir agora. 

 

Percebemos que a entrevistada não se sente em condições de apresentar esse 

assunto para discussão. Assim como outros itens que comenta durante a entrevista, 

aguarda que a direção da escola exponha o problema, ou que outros reclamem para 

se posicionar, o que demonstra que tem receio de se manifestar e espera que um 

outro o faça por ela, além de reforçar a concepção patrimonialista, aguardando 

primeiro a manifestação da direção. 

Para a entrevistada, a escola deve ser dirigida com autoridade, o que 

demonstra que não confia no processo de conscientização das pessoas e 

democratização dos espaços. Em sua opinião, para dirigir a escola, o diretor deve 

utilizar de autoridade e ter autoridade, o que contradiz sua posição de que a escola é 

da comunidade, evidenciando uma concepção autoritária e anti-democrática em 

relação à gestão escolar. 

 

(...) Eu acho que a escola deve ser dirigida com mais autoridade, não adianta 
passar a mão na cabeça, porque eles não tem limites, são “bocudos”, falam 
palavrões, xingam, empurram. Eu acho que deveria ter mais autoridade. 
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A entrevistada manifesta sua concepção patrimonialista e, ao mesmo tempo, 

burocrática, por acreditar que a direção é que deve decidir os rumos e ações da 

escola, com a justificativa que essa possui mais estudos que a comunidade, 

destinando a ela o papel de opinar, mas não decidir. Dessa forma, entende que a 

direção pode utilizar-se do cargo para decidir em nome de todos. 

 

A direção é quem tem que decidir, só a direção. A gente não pode decidir por 
eles. Porque eles têm mais experiências, a gente não, não tem condições da 
gente dirigir uma escola. Eles têm mais estudos que nós, sabem mais que nós. 
Deve ser a direção porque tem mais estudos. 

 
 

Em relação aos condicionantes da participação, a entrevistada entende que a 

legislação atrapalha a participação, pois deu muita liberdade aos adolescentes, o 

que atravanca a atuação do Conselho de Escola e dos pais. Para ela, o ECA 

protege o aluno e limita o poder dos pais. Notamos que, para ela, a legislação 

atrapalha por não permitir a expulsão do aluno da escola ou outra sanção que 

considera mais dura.  

 

Acho que a legislação atrapalha a participação dos pais, porque a legislação 
deu muita liberdade pros adolescentes, o pai bater não pode, menor de 
dezesseis anos não pode trabalhar. Acho que estragou muito, essa lei atrapalha 
a atuação dos pais no Conselho. Se o menino tiver quinze anos, você não pode 
fazer nada com ele, porque ele é menor, se ele, por exemplo, esfaqueia algum 
moleque aqui, você não pode fazer nada aqui, não pode fazer nada com ele 
porque ele é menor. Vai lá pro tutelar vai responder um processozinho, não vai 
nem pra Febem e, vai pra casa e continua fazendo a mesma coisa. Então, a 
legislação acaba atrapalhando muito. 

 
 

Notamos que com essa fala, a entrevistada reforça ainda mais a postura anti-

democrática e anti-legalista, típica do autoritarismo, contrária aos direitos 

constituídos. Dessa forma, acredita que a lei atrapalha a atuação dos pais no interior 

da escola e não consegue ver avanços no ECA ou em outras leis que protegem o 

indivíduo contra possíveis injustiças e violências. 

A distância entre a residência e a escola, segundo a entrevistada, atrapalha a 

participação e, para ela, as pessoas deveriam estudar na escola mais próxima de 

suas casas.  
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A postura do diretor, para a entrevistada, dificulta a participação da 

comunidade, pois o fato da atual direção não ser autoritária faz com que os pais não 

participem. Para ela: 

 

(...) Se fosse um diretor mais autoritário iria ajudar mais as pessoas a 
participar. Ele tinha que ser mais autoritário, tinha que ser mais firme, ele tem 
uma cara muito boazinha. Um diretor tem que ter postura e se por no lugar dele, 
“eu mando eu faço, não é aluno que vai mandar na minha escola”. Agora, aqui 
não, quem manda é os alunos. Eu acho que o diretor tem que mandar, não que a 
escola seja dele, a escola é de todos, mas, ele como autoridade, como um 
delegado põem autoridade na sua  delegacia. Lá ele tem que responder pelos 
atos dele e aqui também, porque os meninos de hoje se você deixar a vontade, 
eles tacam fogo, eles quebram até matam professor dentro de uma sala aula. 
Então, acho que ele deveria ser mais autoritário. 

 

 

A entrevistada reforça, novamente, uma concepção anti-democrática e 

totalmente patrimonialista, atribuindo ao diretor um poder para que esse aja na 

escola como se fosse sua propriedade particular, impedindo toda e qualquer 

manifestação favorável às práticas democráticas. 

A disponibilidade do tempo, segundo a entrevistada, representa um empecilho 

à participação, pois as pessoas trabalham. Por esse motivo, propõe reuniões nos 

finais de semana, para que haja uma participação maior dos pais. Para ela: 

 

(...) Eu acho que esses horários atrapalham. Acho que deveria ser um horário 
só, não devia ser manhã, tarde e noite, deveria ser um horário fixo. Eu ainda não 
coloquei isso nas reuniões, mas pretendo colocar para ter uma votação, e 
coloque em um horário só, porque eu não acho legal nunca saber o horário certo. 

 

 

Ao dizer que ainda não expôs essa questão em discussão nas reuniões de 

Conselho, demonstra novamente que não se manifesta e não ocupa os espaços 

democráticos de decisão. 

A entrevistada acredita que não exista por parte da comunidade disposição 

para participar, embora reconheça que há estimulo por parte dos membros da 

escola para a participação.  

 

É mínima, não favorece a participação. Não há disposição, eles não estão 
nem aí pra escola, mas deveriam estar porque os filhos deles estudam aqui. 
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Para ela, a sua participação no Conselho de Escola é possível, porém 

indesejável por parte dos professores, que não gostam de ter seus erros apontados 

pelos pais nas reuniões. 

Ao comparar a direção atual com a anterior, diz que há muitas diferenças, visto 

que a anterior era mais rígida e por isso não havia “vândalos” na escola. Dessa 

forma, demonstra novamente uma postura patrimonialista, burocrática e anti-

democrática, onde o diretor, para dirigir a escola deve se colocar com autoritarismo, 

pois no seu entender, do contrário, os alunos tomam conta. 

Apesar de ter externado, em vários momentos, uma postura patrimonialista 

com misto de burocrática, defendendo uma direção autoritária, rígida, que se impõe, 

a entrevistada posiciona-se positivamente a respeito da eleição para diretor.  A esse 

respeito assim se manifesta: 

 

Muito bom. Acharia muito bom porque aí as pessoas saberiam colocar a 
pessoa certa. Não sei se vai ser igual os presidentes que a gente coloca por aí, 
mas a gente votaria talvez na pessoa certa. 

 

A “pessoa certa” não significa necessariamente, para a entrevistada, um diretor 

com perfil democrático. Levando-se em consideração as concepções de gestão 

apresentadas, a “pessoa certa”, está mais ligada a alguém autoritário. Então 

podemos dizer que se trata de uma posição favorável à eleição para legitimar o 

autoritarismo do diretor no interior da escola. 

Quanto à possível participação e decisão dos pais no interior da escola, a 

entrevistada entende que os pais podem decidir nas questões disciplinares e de 

limpeza, mas não nos aspectos relacionados a conteúdos. 

 
É possível participar e decidir como gastar o dinheiro, como por regrar na 

escola de alunos indisciplinados. (...) Entrar na APM, arrumar mais funcionários, 
porque a APM daqui é muito fraquinha, não arruma a escola fica muito suja. (...) 
Essas coisas são possíveis decidir no Conselho. 

 

Para a entrevistada, os pais, individualmente, não podem decidir sobre o 

currículo, externando não acreditar na capacidade desses para tal, mas aposta no 

coletivo, na decisão do grupo, reunido no Conselho de Escola. 

 

Sozinho, acho que não, porque acho que a gente não saberia como fazer isso. Tem 
que ter uma cabeça muito boa pra decidir tudo isso sozinho. Ver currículo, o pai não tem 
como. Acho que só o Conselho tem que decidir isso. O pai sozinho não. Na reunião pode 
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decidir. No Conselho o pai pode estar falando o que acha, são vinte pessoas, são vinte 
opiniões. Não é só uma pessoa que decide. 

 
 

Embora tenha uma participação ativa em uma entidade do bairro e na 

Associação Amigos de Bairro, diz que não há nenhuma ligação nas ações das 

entidades com as da escola; que não discutem problemas do cotidiano escolar 

nesses espaços.  

 

Sou presidente de uma entidade e da associação de bairro. Eu trabalho lá 
também, mas não tem nenhum trabalho em conjunto entre a entidade, a 
associação e a escola, nem com o Conselho de Escola. 

 

Dessa forma, temos o que Paro (2002, p. 54), define como condicionantes 

institucionais de participação: a escola está no bairro e as entidades e associações 

não discutem questões a seu respeito, que possam contribuir para a melhoria da 

escola pública, bem como para sua democratização. 

Em relação às possíveis mudanças na escola com a participação dos pais, a 

entrevistada acredita que muito pode ser mudado.  

 

Muita coisa. Mudar esse jeito deles tratarem os alunos. Os professores são 
muito brutos, (...) 

Ainda não coloquei isso no Conselho, ainda não, a gente está esperando 
alguém entrar reclamando. Tem que esperar alguém entrar com alguma 
denúncia. Só quando tem a denúncia que a gente pode colocar. 

(...) Eu acho que a participação dos pais no Conselho de Escola pode estar 
melhorando a questão de segurança na escola. 

 
 

Observamos que, para ela, as mudanças restringem-se à questão do 

tratamento do professor para com os alunos, que acredita ser bruto, e a 

possibilidade de melhorar a segurança do prédio escolar, e não a questões 

estruturais ligadas à educação.  

A entrevistada não acredita que os pais que participam do Conselho de Escola 

representam os demais em virtude de ser um número reduzido. Como sugestão, 

propõe igualar o número de pais ao dos professores. Para ela, a baixa participação 

dos pais no Conselho se deve ao medo que esses possuem de serem perseguidos 

por algum aluno na rua. 

Para a entrevistada, existem divisões de grupos no interior do Conselho de 

Escola, que os levam a decidir e votar conforme seus interesses, em especial os 
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professores, que segundo ela se unem e se defendem sempre, evidenciando o 

corporativismo da categoria dentro do Colegiado. A esse respeito se manifesta: 

 

Acaba se dividindo. As mães sempre acham uma coisa, os professores 
acham outra completamente diferente da gente, nunca concordam com que a 
gente acha. Então eles acham que eles têm estudos, a gente é mãe, não tem 
nada, está sempre errada. Eu sempre senti isso no Conselho. O diretor sempre 
dá oportunidade pra gente falar, mas elas agem como se fosse indiferente. A 
gente não é nada. Pra elas tanto faz a gente falar ou não falar. Eu acho muito 
errado isso. 

Sinto que os grupos se fecham pra defender interesses do próprio grupo. 
Uma vez um aluno xingou o professor, mas o professor  xingou  o aluno primeiro. 
Eles acham que só o aluno é culpado, o professor nunca é culpado. Acho isso 
muito ruim. Ai você vai falar e não aceitam porque são professores, o outro é 
aluno, e eu sou mãe. Então tem grupo, nunca a mãe é certa e o aluno é certo, 
sempre os professores. 

Os pais também se fecham porque não dão oportunidades. Você pode até 
falar, mas sua palavra contra quinze pessoas, não tem como. Tem peso diferente 
na palavra, porque eles acham que por ser professor ninguém me tira. Ela é mãe 
e ele é aluno, não vai poder falar nada contra mim e meus colegas de trabalho 
vão me defender. 

 

A entrevistada não concorda que os pais dirijam a escola sozinhos, pois, 

segundo ela, não saberiam como fazê-lo. Afirma, no entanto, que é possível dirigir 

junto com a direção. 

 

(...) Acho que participação seria a gente dirigir junto com o diretor, porque a 
gente não ia saber dirigir sozinho. Não concordo em dirigir sozinho, porque a 
gente também não pode pegar uma casa desse tamanho e dirigir sozinho, 
porque não tem nem experiência. Deveria ter o diretor, mas com a ajuda dos 
pais, dirigir junto seria participação para mim. 

 

Essa posição demonstra uma contradição, pois em vários momentos a 

entrevistada se posicionou a favor da direção se impor para dirigir, e aqui se mostra 

favorável a uma divisão da gestão escolar. 

Na questão da contratação de professores mostra um perfil burocrático, pois 

atribui à burocracia estatal a tarefa de contratar professores através de concurso. 

Não acredita que a comunidade seja capaz de escolher os professores para a 

escola. 

 

(...) Acho que concurso é muito bom. Acho que os professores deveriam ser 
concursado pelo Estado, como era antigamente, porque antigamente não era 
assim, dos professores ficarem na escola e só brigam, brigam com os alunos e 
mais nada. 
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Sobre a possibilidade de a comunidade escolher os professores da escola: 

 

Acho que não, nunca foram escolhidos pela comunidade, a gente não vai 
saber onde tem um professor aqui, outro ali a gente não vai conhecer todos. O 
Estado sabe quem são os professores, e ele manda professor capacitado pra 
escola. A comunidade não iria saber fazer isso. Hoje pra comprar um diploma 
falso é rapidinho, cabe ao Estado. 

 
 

Quanto à questão da escolha de direção, a entrevistada apresenta uma postura 

participacionista, manifestando-se favorável à escolha do diretor por parte da 

comunidade, levando-se em consideração o conhecimento que esta possui do 

profissional. Notamos que, aqui, a entrevistada demonstra uma postura democrática, 

porém em outros momentos externou que o diretor tem que ser autoritário para 

dirigir a escola. Vejamos seu posicionamento: 

 

Deveria, porque, por exemplo, tem um professor que tem trinta anos que dá 
aula aqui, é um excelente professor, está a par de tudo da escola. Deveria existir 
uma votação, uma eleição escolher. Se ela foi uma professora muito boa nesses 
trinta anos, ela tem capacidade de ser uma excelente diretora, não chegar e 
mandar qualquer um. A gente tem que conhecer primeiro o diretor pra depois 
colocar na direção. Não chegar e ser assim: aquele é o diretor. É como pegar 
uma empregada, essa aqui vai ser a nova empregada da minha casa, não 
deveria ser assim. A comunidade deveria estar escolhendo. 

 

 

Para ela, a participação ideal dos pais está relacionada à ajuda em consertar e 

arrumar o que for necessário, ou seja, isentando o governo da sua responsabilidade 

em relação à manutenção da escola pública, atribuindo tal tarefa à comunidade. 

Dessa forma, a entrevistada vê o papel dos pais no interior da escola como tarefeiro 

e ajudante. Para ela, a participação ideal dos pais no interior da escola é: 

 

Participar mais nas reuniões, vir mais à escola pra saber como estão seus 
filhos. As reuniões devem ser de sábado e domingo. Não adianta fazer na 
semana que a maioria não vem. E ajudar mais, por exemplo, pintura da escola, 
os pais que são marceneiros arrumar as carteiras, eles poderiam ajudar mais, 
poderiam dar uma boa força sem precisar da ajuda do Estado. Quebrou uma 
coisa os pais poderiam vir ajudar. Quebrou uma lâmpada, poderia vir trocar, 
arrumar um encanamento. Essa participação seria uma ajuda pra escola poderia 
ter uma conversa e ver se eles aceitam participar dessa maneira, porque várias 
escolas já têm isso: escola amiga. Tem até uma camiseta, e os pais participam e 
a escola mudou muito, até o vandalismo acabou. 

 

A esse respeito, temos a contribuição de Abranches (2003, p.68): 
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Muitas vezes, as decisões colegiadas ficam associadas 
somente à divisão de tarefas burocráticas, doações e 
organização de eventos, o que acontece freqüentemente. 
Isso pode representar um problema na construção política da 
participação, pois não estamos entendendo a participação 
como processo colaborativo e, sim, como ocupação de 
espaços públicos e garantia de direitos. Portanto, essa 
dimensão política da participação pode ser esquecida se os 
pais associarem somente a ajuda material e de serviços 
como o processo participativo.  
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3.6 Entrevista – 05 

 

        A entrevistada tem um filho na escola, é professora, sindicalizada e filiada a um 

partido político. Segundo ela, em 2006, foi a primeira vez que participou do Conselho 

de Escola. 

Participa das reuniões de pais, do Conselho de Escola, das atividades culturais 

e todas as vezes que é solicitada, demonstrando ser bem participativa e presente na 

escola.  

Vê o relacionamento do diretor com a comunidade como democrático e 

respeitoso. Avalia que há espaço para o diálogo entre todos que freqüentam a 

escola. Conforme a entrevistada: 

 

O diretor respeita a comunidade, os pais. Ele ouve, atende os pais que o 
procura. A dinâmica de lá é essa, uma democracia mesmo, porque ouve, discute 
pra poder tomar uma decisão que os pais procuram. 

 
 

A entrevistada aposta no coletivo e, em virtude disso, manifesta suas 

reclamações e sugestões nos espaços destinados às reflexões, como o conselho de 

classe participativo e o Conselho de Escola, propiciando ao grupo pensar e decidir o 

que é melhor.  

Vejamos o que diz a entrevistada a esse respeito: 

 

Normalmente a gente aproveita o conselho participativo, esse é o momento 
que a gente coloca pro diretor, professor, que está ali naquele momento. É 
naquele espaço que a gente faz sugestões ou críticas, nesses momentos. Eu 
particularmente, uso esse momento, ou no Conselho de Escola ou conselho 
participativo. (...) 

 
 

Para ela, a escola pertence à comunidade, externado uma concepção 

participacionista com relação ao bem público.  

 

Não é do diretor, não é do professor. É de todos. É da comunidade 
principalmente, porque se não tiver comunidade, adianta ter diretor e professor? 
É da comunidade em conjunto com o diretor, que faz parte da comunidade. O 
diretor e o professor pode não ser comunidade daquela escola, mas é 
comunidade de outro bairro, de outro local. 

Eu acredito que é da comunidade. 
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A entrevistada consegue perceber quando a direção não quer a participação 

dos pais no interior da escola; porém, ao se deparar com uma direção autoritária e 

centralizadora, achou por bem tirar o filho daquela Unidade Escolar, evitando o 

confronto pelo direito de participar daquele espaço, optando por ir para uma escola 

cujo o diretor possui concepções e práticas participacionistas. 

 

(...) em 2005 o meu filho estava em uma escola, foi até uma dos motivos que 
fez com que eu tirasse daquela escola e trouxesse para cá, porque lá eles 
perguntaram na primeira reunião dos pais, não tinha conselho participativo, quais 
pais queriam participar da APM e do Conselho de Escola, o que aconteceu, 
passou-se um mês, dois meses e eu fui procurar a direção e a eleição? Como 
que está isso? Já tinha acontecido, eu que tinha dado o nome nem fui 
comunicada, nem se quer da eleição, falei pra diretora que tinha que ter colocado 
uma comunicação no portão, mandado o aluno copiar um bilhete. Tinha que ser 
aberto para todos os pais, mesmo o pais que não é convidado pode acompanhar 
a eleição. E eu nem sequer fiquei sabendo. Então pela postura o que eu pude 
perceber ali é que colocava quem partilhava da mesma coisa que o diretor, isso 
me fez sair de lá, porque se um diretor não respeita nem os pais, como ele vai 
respeitar um adolescente, uma criança? Eu já conhecia um pouco essa escola 
aqui e o diretor, sabia da dinâmica dele de trabalho, em 2006, fui pra lá, me 
candidatei a fazer parte do Conselho e fui eleita, só em 2006 que eu participei. 

 
 

O relato da entrevistada demonstra que muitos pais só participam da escola 

com a permissão da direção. Do contrário, calam-se, afastam-se ou saem da escola 

e vão para outra onde a direção “permita” sua participação. Verificamos assim que, 

mesmo pessoas que possuem um bom entendimento de participação não batalham 

pelo direito de participar e definir as questões da escola do filho, evidenciando uma 

postura patrimonialista do bem público ou reforçando a postura patrimonialista de 

muitas direções. 

Participar do Conselho de Escola é importante para a entrevistada, como é 

possível observar em seu relato: 

 

Aquele espaço, no meu entendimento tinha que ser para todos os pais. Não 
sei como isso aconteceria, mas é ali que a gente entende a estrutura da escola. 
O que vem, o que a escola pode fazer pelo nosso filho, e a nossa participação é 
importante porque não tem o olhar só do professor que está lá pra ensinar e do 
diretor que está lá pra supervisionar o trabalho dos professores tem com os 
alunos. Mas é uma coisa muito maior, porque lá a gente aprende. A gente 
constrói juntos. A gente conhece coisas que não conhecia. São várias pessoas 
cada uma contribuindo de alguma maneira. Nós estamos em um país 
democrático, isso é democracia. Está previsto em lei a respeito dos conselhos 
participativos é o exercício da nossa cidadania. Lá a gente coloca nossas 
opiniões, sugestões, a gente ouve o outro e decide junto, constrói junto. Se todos 
os pais tivessem oportunidade era muito bom, porque conhecia de verdade o que 
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é a escola de seus filhos, não é na reunião dos conselhos participativos que a 
gente conhece a escola. Nem vindo reclamar que a gente conhece. Esse 
Conselho de Escola faz a gente conhecer como funciona mesmo. A gente 
aprende constrói, opina, pra mim é primordial isso. Sou de uma época que isso 
não acontecia. A gente é de uma educação que ditavam e a gente obedecia, 
então, hoje isso é muito importante. Eu acho essencial e acho que todo mundo, 
não digo obrigação, mas acho que todos os pais deviam participar pelo menos 
um pouco desse processo. 

 

Quanto às grandes mudanças verificadas na escola, a entrevistada relaciona 

ao fato de que começou a conhecer a escola, sendo possível a partir desse 

conhecimento tentar resolver algumas questões, dentro dos limites estabelecidos. 

Em relação à maneira como a escola deveria ser dirigida, a entrevistada tem o 

seguinte posicionamento: 

 

Eu penso que devia ser um grupo gestor, não seria só o diretor, o 
coordenador. A gente como comunidade tem a contribuir nesta administração 
escolar, mas a gente sabe que isso é novo, não se enxerga assim. Mas o 
Conselho de Escola é um caminho pra isso. Seria um conselho gestor, 
exatamente pela diversidade de opiniões, o diretor vem com a teoria, os 
métodos. A comunidade, os pais, alunos, esses vêm com a realidade. A teoria, 
pra mim não funciona fora da realidade, tem que estar muito próximo, então se 
tem um conselho gestor, isso, tem mais legitimidade, acontece mais com a cara 
daquele que realmente estão atendendo naquele lugar, naquela comunidade, 
naquela escola, por isso eu acho que tem que ser o Conselho. 

 

 

A entrevistada entende que a escola deve ser dirigida por um Conselho Gestor 

com a participação da direção, coordenação e comunidade, cada um dando a sua 

contribuição, decidindo os rumos e ações. Porém, não cogita essa participação para 

uma possível auto-gestão, pois entende que a figura do diretor coordenando e 

encaminhando as ações seja a mais correta. Dessa forma, embora demonstre uma 

concepção participacionista indicando a co-gestão, ao mesmo tempo entende que 

certas questões cabem somente ao diretor, ampliando o poder de decisão desse em 

relação aos demais membros da gestão. 

Para a entrevistada, quem atualmente define as ações das escolas são os 

diretores, os quais se respaldam nas atribuições do cargo, mas reconhece que há 

diretores que estão se aproximando mais da comunidade e decidindo em conjunto, 

mostrando-se favorável a essa postura, já que é simpática a co-gestão escolar. 

Quanto aos condicionantes da participação, a entrevistada não vê a legislação 

como impedimento, mas acredita que a falta de conhecimento a respeito da 
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legislação é que faz com que as pessoas não participem. Além disso, para ela, há 

uma questão cultural, que envolve a crença dos pais de que o professor e o diretor é 

que sabem tudo e, portanto, são os que mandam. Para a entrevistada, essa 

mentalidade fortemente arraigada na comunidade é que impede a sua participação. 

 

(...) Então não acredito que sejam as legislações que dificultam. Se pegarmos 
a federal, que é ela a maior, ela que vai determinando as outras, a gente percebe 
que não é a legislação, que não é ela que não permite a participação, e sim a 
cultura. Questão cultural, a maneira que vem sendo a educação, que o professor 
é quem manda, sabe tudo e o diretor entra nessa também e a comunidade só 
recebe, ela não participa. 

 

A respeito da distância entre a residência e a escola, entende que essa não 

interfere a participação, mas sim o desejo de cada um de participar. 

Em relação à postura do diretor, acredita que tanto pode ser um facilitador 

como um empecilho à participação, dependendo da visão que este tem da atuação 

dos pais no interior da escola. A esse respeito a entrevistada se manifesta:  

 

Facilita ou dificulta, depende da postura dele. Se ele tem entendimento da 
comunidade, trazer família a comunidade, com certeza ele está abrindo as 
portas.  Apesar de que diretor com essa postura, ainda tem dificuldade de 
constituir o Conselho de Escola. Agora um diretor que não traz a família, que não 
procura um contato, ele com certeza dificulta. Se ele já não quer pra uma 
atividade, como é que ele vai trazer pra outras questões maiores? Eu acho que a 
postura dificulta ou facilita a participação. 

 

A disponibilidade de tempo, para a entrevistada, não é um impedimento à 

participação, pois acredita que quem quer participar se organiza para tal. 

A entrevistada não acredita que os horários em que as reuniões são marcadas 

atrapalham. No entanto, entende que a duração destas reuniões é prejudicial, pois 

segundo ela, são muito longas. 

Quanto à disposição da comunidade, a entrevistada vê como uma questão 

cultural. Mesmo que a direção chame para participar, não tem o retorno desejado, o 

que evidencia que não há por parte da comunidade disposição em participar por não 

querer comprometer-se com os problemas escolares. 

 

Tem a questão da postura e entendimento da comunidade. Se ela tiver 
entendimento, e o diretor tiver uma postura de que venham, vamos participar, já 
começam a mudar algumas coisas. Mas mesmo assim não garante que essa 
participação exista, porque não depende só dele, depende daquele que quer vir 
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participar, então à comunidade é cultural, isso é cultural. Então a gente tem que 
quebrar esse paradigma. Eu não consigo enxergar que a comunidade quer 
participar, o que eu vejo hoje é assim: “eu vou arrumar problema? já tenho que 
vir aqui nas reuniões dos pais.” São esses os comentários que a gente ouve, 
porque justamente eles não têm conhecimento do Conselho de Escola, ainda. 
Esta postura da Ditadura está muito presente, ainda não se concretizou a 
democracia, o exercício da cidadania, as pessoas não conhecem isso. Por isso 
dificulta, por mais que o diretor chame, convide.  Aqui na escola, na primeira, 
reunião o diretor explica o que é Conselho de Escola, convida para participação, 
mas mesmo assim, são poucos os que querem participar. 

 
 

Para a entrevistada, a sua atuação é possível e desejável. Acredita que o 

diretor chame todos a participar do Conselho de Escola não por obrigação, mas por 

achar que essa participação seja importante no processo de democratização dos 

espaços públicos. 

Com relação às reuniões do Conselho de Escola, a entrevistada demonstra 

uma postura participacionista, quando afirma acreditar que já estão conseguindo 

dirigir a escola junto com a direção, decidindo as questões. 

 

Eu acho que hoje a gente já consegue a comunidade dirigir um pouco, com 
as reuniões de Conselho. A gente participa das decisões, decide nas verbas, 
essas questões dentro da escola. Hoje a gente já consegue participar um pouco 
das decisões. Eu acredito que tem que ser assim, tem coisas do cotidiano que 
não vai dar para o pai e mãe decidir. Um aluno bateu no outro e aí vai chamar o 
Conselho, é impossível, não vai dá. Tomar essas decisões de fato não tem como 
a gente decidir, mas hoje, a gente já consegue administrar junto com a escola. 
Mas acho que hoje a gente já consegue decidir sobre verbas, questões de aluno, 
pedagógicas. A gente acaba participando, mas se é uma coisa de momento do 
dia-a-dia, não vai dá pra reunir pai pra decidir. Mas no geral acho que já está 
conseguindo dirigir sim, junto com o Conselho. 

 

A entrevistada tem dúvidas a respeito da eleição para diretor, dizendo que 

existem pontos positivos e negativos. Afirma, contudo, que não possui um 

posicionamento fechado sobre o assunto, mas evidencia uma postura burocrática ao 

relacionar o concursado com a capacidade demonstrada a partir de uma prova. 

 
 

Eu não sei são duas questões complicadas tanto da comunidade, quanto o 
concurso tem parcela de contribuição, tanto de um lado, quanto de um outro. 

Eu penso que o concurso é o mais justo, porque entra quem está capacitado 
realmente, mas esse diretor tem que estar disponibilizado a conhecer a realidade 
daquele lugar, do bairro que está, como que funciona, conhecer a realidade para 
poder trabalhar mais próximo da comunidade.  

Diretor que é só indicado, tem a coisa da rotatividade, que eu não sei se é 
importante para a escola, porque o diretor está desenvolvendo um trabalho e tem 
que sair e entra um novo, e aí ele vai começar tudo de novo. Tem as duas 
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contribuições de um lado quando é eleito pela comunidade facilita algumas 
coisas, por outro lado, o concursado traz a estabilidade que é importante dentro 
da escola. 

(...) então eu não sei dizer o que é melhor. 
 

 
Segundo a entrevistada, é possível, através do Conselho de Escola, participar 

da Proposta Pedagógica da escola, mas acredita ser complicado aos pais decidirem 

o conteúdo e o currículo que será trabalhado, justificando para tal a falta de 

conhecimento destes. Entende que cabe ao professor definir e ao diretor 

supervisionar se os conteúdos estão sendo trabalhados, estabelecendo os limites de 

governabilidade de cada um, evidenciando uma concepção burocrática na 

organização escolar. No caso do currículo, acredita que o pai pode opinar, mas não 

definir ou decidir, pois isso compete ao professor. Para ela, o pai pode participar da 

elaboração através de sugestões, trazendo a realidade para a prática pedagógica. 

Quanto à participação dos pais na definição e na elaboração do currículo, do 

plano escolar e do conteúdo, a entrevistada assim se manifesta: 

 

Não, eu não acho que cabe a ele, a gente pode opinar, mas respeitar, a 
gente pode dar algumas sugestões pra contribuir, mas o que não significa que 
ela vai ser aceita, porque a gente não tem esse conteúdo. 

No plano pedagógico, eu acho que dá pra participar sim, mas no currículo 
não. O currículo eu penso que é uma coisa maior, macro que não dá pro pai 
opinar, que vem baseado inclusive na LDB nessas coisas todas. Então eu não 
sei se dá pro pai opinar, mas eu acredito que dá pra participar como, ouvindo, 
aprendendo junto e aí ele pode até sugerir e cabe a escola ou não falar não cabe 
baseado nisso, nisso, mas diretamente eu acredito que é complicado. 

Na questão pedagógica eu acho que a gente tem a contribuir. O pai traz uma 
realidade que o professor não conhece pra trabalhar determinado conteúdo, mas 
não dá pra gente tentar impor coisa que não seja aceitável, isso não dá. Mas não 
que ele não pode contribuir no pedagógico, ele pode porque ele traz a realidade. 

 
 

Com essa fala, notamos que a entrevistada não acredita na capacidade dos 

pais para definirem o que os filhos poderiam aprender na escola, reservando-lhes a 

função de ouvintes, que irão aprender para depois sugerirem sem, contudo, 

decidirem. Dessa forma, notamos que a entrevistada entende a questão curricular 

como técnica e pautada em normas legais. Notamos também, um aspecto 

burocrático relacionado à função definida pelo Estado ao papel que cada um 

desempenha na escola. Apesar desse posicionamento, a entrevistada mostra-se 

participacionista com relação à vivência e à realidade da comunidade nas práticas 

pedagógicas. 
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Para ela, a participação dos pais no Conselho de Escola muda a postura do 

educador, pois esse começa a refletir sua ação. Os pais, por sua vez, têm espaço 

para se posicionarem e participarem. Além disso, segundo a entrevistada, é possível 

organizar para reivindicar dos órgãos superiores soluções para as questões que 

atrapalham o desenvolvimento dos trabalhos escolares.     

 

Uma das coisas que eu percebo que a gente consegue mudar é a postura do 
educador, quando vai pra aquele debate que leva questões que passam em sala 
de aula, e a gente questionando, discutindo, debatendo, faz ele pensar. 

Este ano que eu passei na escola, eu percebi isso, até a postura do educador 
com a nossa concepção acaba. Eu não sei se muda, mas que ele sai refletindo 
dali, ele sai.  

Os pais, também acho que a gente tem muito ganho com isso, a gente tem 
muito espaço, que não tem em lugar nenhum, sentar, discutir. 

Pra escola acho que é esse ganho, é o educador que está refletindo, conhece 
o pai, vê um pouquinho da realidade dos alunos, sai dali refletindo a sua postura 
de educador. 

Outra coisa que no Conselho a gente se organiza, vai atrás. Lá teve problema 
com a água. A gente se organizou veio aqui. São coisas que a gente pode 
procurar outros órgãos que podem ajudar nessa reivindicação, isso traz melhoria 
pra escola. Tem coisa que barra no Estado, na chefia que a gente realmente não 
consegue, mas pelo menos, a gente veio reivindicar, mostrar o que a gente está 
precisando. 

 
 

Em relação à participação, a entrevistada não acredita que ser informada 

signifique participar e crê que dividir a gestão seja o mais próximo à participação. 

Quanto à questão de dirigir a escola, entende que os pais não possuem condições 

para tal, justificando com a falta de capacidade e de tempo. Entretanto, ao mesmo 

tempo, aposta nos conselhos gestores, o que demonstra que, apesar de não 

acreditar que os pais sejam capazes de dirigir a escola sozinhos, seja possível a 

gestão partilhada. Porém, evidencia que certas decisões e ações competem ao 

diretor, o qual deve ser preservado em uma gestão. 

 

Eu não acredito que é só informando, só ouvindo, eu não acredito nisso. Eu 
acredito que participar é estar a par e se você não concordar, você pode também 
sugerir e tentar mudar aquilo. Não é só ser informado. 

Dividir a gestão, talvez seja o mais próximo de participar, porque dividir 
significa não só passar, você vai fazer isso, dividir é tudo, não é dividir, é 
participar, é estar participando das tarefas sim, é estar participando das verbas, 
questões administrativas. Tem a questão dos funcionários na escola, vem uma 
verba pra isso e tem que decidir se paga dois, se paga três, como as questões 
pedagógicas, não dá pra gente participar só fazendo uma ou outra coisa. 
Participar é estar a par de tudo e se for necessário opinar, decidir.  
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Dirigir a escola, eu penso que é complicado por conta disso. A gente não tem 
condições, enquanto pai, estar no cotidiano, no dia-a-dia, pra isso precisa de 
alguém que esteja, que é o diretor, e ele tem essa capacidade de conseguir ver o 
todo, pra dividir com a gente. A gente participar, decidir, resolver, solucionar. (...) 

 

Uma escola organizada, para a entrevistada, está relacionada ao 

funcionamento, como de fato deve ser, com aulas, professores, colegiados e 

entidades escolares funcionando. Essa postura demonstra uma concepção de 

organização que está além da questão da limpeza, envolvendo aspectos gerais 

relacionados a questões de políticas educacionais. Em relação a esse assunto, a 

entrevistada se manifesta: 

 

Depende, tem gente que acha que uma escola organizada é tudo 
organizadinho, cada um no seu lugar. Eu não acredito que onde tem crianças, 
adolescente, as coisas vão estar tudo em seu lugar. Eu avalio organização da 
escola assim: tem aula, tem professor, os alunos estão tendo as aulas que estão 
previstas? Pra isso precisa de organização. Os Conselhos de Escola, APM, tudo 
que tem que existir está acontecendo de fato? Isso é uma escola organizada. 

Agora a questão da estrutura, isso não depende da direção ou da 
comunidade, depende da verba que ela recebe e coisas maiores. 

 
 

Para a entrevistada, a forma como o professor é contratado não é problema. 

Entende que o importante é o compromisso que esse possui para com a educação 

e, portanto, não vê necessidade que os pais escolham os professores. 

 

(...) não acho que é o concurso é que diz se ele é bom ou ruim, isso é 
compromisso que o professor tem que ter. Se ele tem compromisso com que ele 
está fazendo, ele vai ser um bom professor, independente dele estar correndo o 
risco ser mandado embora se é privado, ou se ele é concursado. 

 
(...) Eu particularmente não tenho necessidade de escolher professor não. 
 
 

O ideal de participação no Conselho de Escola, para a entrevistada, é que 

todos os pais possam participar, e o possível é opinar e decidir sobre as questões da 

escola. Demonstra uma postura participacionista radicalizada, tendo como ideal a 

participação de todos os pais para que esses conheçam a escola em que os filhos 

estudam, porém acaba sendo moderada na questão do alcance temático da 

participação no Conselho de Escola.  

 

(...) o ideal, que todos pudessem ter a possibilidade de passar pelo Conselho 
de Escola. Agora se possível, acho que não. 
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(...) No Conselho de Escola é possível participar, opinar, decidir, questões da 

escola, hoje o que é possível fazer no Conselho é isso, de fato na escola ele 
participa mesmo e decide, é possível isso. Isso é possível fazer, agora a gente na 
reunião de Conselho está preocupado em atingir o maior número possível. 

 
 

Percebemos, com a entrevista, que o ideal de participação da entrevistada é a 

co-gestão, mas exprime a articulação de mentalidade participativa e mentalidade 

burocrática, concebendo o diretor como competente para guiar e orientar o coletivo 

dos pais. Além disso, para ela, a co-gestão não pode estender a todos os assuntos 

da escola.  Dessa forma, a entrevistada entende que alguns assuntos, como verba, 

lazer, normas de convivência os pais podem opinar e decidir, mas questões 

curriculares são prerrogativas dos professores e direção. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

96

3.7 Entrevista – 06 

 
O entrevistado tem um filho estudando, é metalúrgico aposentado e começou a 

participar do Conselho de Escola em 2007. Participa do Sindicato dos Metalúrgicos, 

da associação dos Metalúrgicos Aposentados, é membro da comunidade da Igreja 

Católica do bairro e não é filiado a um partido político.  

Quanto a sua participação, o entrevistado informa que só participa quando é 

chamado para as reuniões e que não é convidado a participar das atividades 

desenvolvidas. Segundo ele, o relacionamento do diretor com os pais é muito bom e, 

no seu entender, há espaço para o diálogo na escola. 

 

O relacionamento é muito bom e há espaço para o diálogo. 

 

Ao ser questionado a quem se dirige quando tem alguma reclamação a fazer, 

informa que procura sempre o diretor por entender que esse seja o responsável pela 

escola, o que demonstra uma concepção patrimonialista. Entretanto, ao ser 

questionado a quem pertence a escola, informa que essa pertence à comunidade, 

mostrando-se participacionista neste aspecto. A esse respeito declara: 

        Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à 

escola, a quem se dirige? Por quê? 

 

 Ao diretor, porque ele é o responsável pela escola. 

 

A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 

professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 

 

 Pertence à comunidade. 

 

O entrevistado considera a participação no interior da escola como algo 

importante, por entender que, ao participar, fica sabendo o que acontece, sendo 

possível fiscalizar e cobrar, evidenciando uma postura de “pai fiscal”. A esse respeito 

o entrevistado se manifesta: 

 

É tanto importante para os pais, como para a escola como para os filhos. 
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Os pais ficam sabendo o que está acontecendo, seguem a rotina dos alunos, 
e os filhos sabem que a gente está ali dentro pra olhar eles e os professores 
sabem que têm pais fiscalizando eles. 

São vários fatores que chegam que... fazem funcionar, tanto o aluno tanto os 
pais sabem o que está acontecendo, como a escola sabe que tem alguém ali, 
qualquer coisa, sabe que vai ser cobrado. 

 

Em relação como deveria ser a participação dos pais na escola o entrevistado 

entende que: 

 

Em todas as escolas ter uma equipe de pais comandando junto com a 
direção. Isso seria o ideal os pais fazer parte do dia-a-dia da escola. Ver o que 
está faltando, o que é necessário, pra ajudar na conservação da escola, ver as 
finanças da escola. (...) 

 
 

Notamos que, no primeiro momento, a idéia da prática da participação é a 

existência de uma equipe de pais junto com a direção; porém, logo em seguida, o 

entrevistado atribui a essa equipe um caráter de ajudante para verificar o que a 

escola necessita. Além de cumprir a função de conservar o patrimônio, tal visão é 

reafirmada no decorrer da entrevista. Percebemos que o entrevistado possui o 

discurso participacionista; porém, na prática, mostra-se patrimonialista em alguns 

aspectos e burocrático em outros.  

O entrevistado acredita que a escola deve ser dirigida por um diretor o qual 

deverá definir o que será feito, pois do contrário tende a virar bagunça; entende que 

a comunidade deve estar junto da direção com o objetivo de cobrar e vigiar, não 

para dirigir. Novamente o entrevistado externa uma concepção patrimonialista, 

atribuindo ao diretor poderes para decidir e definir pelos demais. Ao mesmo tempo, 

externa uma concepção burocrática, pois acredita que o diretor pode, em função do 

seu cargo, estabelecer a ordem no ambiente. Podemos entender que essa “ordem” 

está relacionada às regras e normas que o diretor fará para que todos sigam. 

 

A escola tem que ter seu dirigente, mas a comunidade pode tá participando, 
mas tem que ter um diretor pra assinar, como uma empresa. A escola não é uma 
empresa privada, mas é uma empresa pública, mas a comunidade pode estar ali 
participando e vigiando. Seria um acompanhamento, mas tem que ter o diretor 
senão vira bagunça, em todo lugar tem que ter uma pessoa para dar a palavra 
final. Assim como no sindicato, na igreja e na escola, tem que ter uma pessoa pra 
dirigir. 

 
 



 

 

 

 

98

Em relação a quem manda e define as ações da escola, o entrevistado entende 

que: 

 

Quem manda e define já tem parte do governo da Delegacia de Ensino. 
O governo deve comunicar o que dá certo ou errado, cobrar o que tá errado.  
A escola é da comunidade, mas tem que ter alguém por trás disso aí, tem que 

ter governo e a direção, que constrói a escola. A comunidade usa a escola, mas 
não constrói. Tem que ser o governo e a direção. (...) 

 

Essa fala demonstra uma postura favorável à hierarquia burocrática como a 

responsável por mandar e definir as ações da escola. Considera a comunidade 

apenas como usuária dos serviços prestados pelo Estado.  

Quanto aos condicionantes da participação, o entrevistado entende que a 

legislação tanto pode ajudar, como pode atrapalhar. Não acredita que a distância 

seja um fator dificultador, pois os alunos moram perto da escola, e têm fácil acesso 

ao transporte público.  

O entrevistado entende que a postura do diretor é um fator importante para a 

participação, podendo representar tanto um incentivo como um impedimento à 

presença dos pais no interior da escola. Para ele, o fator tempo é importante para a 

participação dos pais, sendo que, os que trabalham, são os que menos possuem 

condições para freqüentar a escola.  

Em relação ao horário das reuniões, o entrevistado acredita ser bom, pois elas 

acontecem sempre à noite. Para ele há estímulo para a participação da comunidade 

por parte da escola, porém entende que não haja por parte da maioria dos membros 

da comunidade disposição para tal. 

Quanto às decisões na escola, o entrevistado acredita que ao pai cabe auxiliar 

nas questões relacionadas à segurança, alimentação e finanças, além de dizer o 

que está certo e o que está errado. Nesse sentido o entrevistado se manifesta: 

 
Pode ajudar a decidir muitas coisas, não decidir sozinho pode dar sua 

opinião. Pode ajudar a decidi sobre segurança, alimentação, financeira, de 
estudo, falar o que tá certo o que tá errado e dar sua opinião no Conselho e a 
direção vê tudo o que é necessário na escola. 

 
 

Para o entrevistado, o pai pode participar das discussões sobre currículo, plano 

escolar e verbas, porém não deve decidir sobre esses assuntos, por entender que 

esses competem à direção, aos professores e aos alunos, manifestando, 

novamente, uma concepção patrimonialista. 
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O entrevistado apresenta-se como atuante nos movimentos, participa do 

Sindicato dos Metalúrgicos, da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e da 

Igreja, demonstrando que possui vivência de organização e reivindicações. 

Entretanto, observamos que essa vivência não fez com que mudasse a concepção 

patrimonialista com relação ao bem público, visto que, em vários momentos, 

manifesta que o diretor deve definir o que será feito, competindo ao pai aceitar e 

aprovar as propostas.  

 

Cabe a eles definir as prioridades principais, onde gastar o dinheiro e depois 
levar pro Conselho. Eles definem primeiro e depois a gente aprova, eles que 
devem decidir. 

 

Em relação às possibilidades de mudanças na escola, o entrevistado se 

manifesta:  

 

Bastante coisa, como alimentação pode ser mudado os alunos não estão 
gostando de certa mistura, horário, segurança, os pais podem fazer muitas 
coisas pra melhorar. 

 
 

Embora o entrevistado diga ser possível ao Conselho de Escola mudar vários 

aspectos da escola, percebemos que, para ele, essas mudanças limitam-se a 

questões como alimentação, horário e segurança, não a questões educacionais, ou 

melhoria da qualidade do ensino, bem como as relacionadas à política educacional. 

Quanto ao significado da participação, se participar é ser informado, 

consultado, fazer as tarefas, dividir a gestão ou dirigir a escola, o entrevistado 

entende que: 

 

Não é participar da direção, é participar do dia-a-dia da escola, do ensino, da 
alimentação, não dirigir a escola. É ver o que está certo e o que está errado e 
falar o que está errado e o que está certo. É resolver as questões se o aluno está 
sendo mal tratado, porque o aluno não está conseguindo aprender, acompanhar 
o estudo. A gente pode ajudar a dirigir a escola na cobrança, mas a escola que 
tem que batalhar pra resolver o que está errado. 

Dirigir a escola cabe ao diretor. Os pais é mais ver o que está errado e 
cobrar, executar, pintar a escola, ajudar na questão da segurança, no que 
precisar, mas na parte da direção não tem nem como. 

 

 Notamos que, para o entrevistado, participar não é dirigir a escola, pois 

acredita que isso seja atribuição da direção, evidenciando uma concepção 
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burocrática de direção escolar. Para ele, aos pais competem duas funções na 

escola: executar tarefas e fiscalizar o que está certo ou errado, ou seja, é o “pai 

tarefeiro e fiscal”. 

Para o entrevistado, a contratação dos professores deve ocorrer através de 

concurso público, não competindo aos pais a escolha desse profissional. Acredita 

ser função do Estado a contratação dos profissionais, evidenciando novamente uma 

concepção burocrática. 

 

Acho que não, a comunidade não conhece quem é bom professor, tem que 
ser concurso público e passa aquele que tiver capacidade. 

 

Embora o entrevistado não seja favorável à escolha dos professores pela 

comunidade, mostra-se favorável à eleição da direção, tendo em vista que a 

comunidade poderia escolher, entre os professores da escola, o profissional que irá 

ocupar esse cargo. Essa posição evidencia uma concepção participacionista, 

valorizando o profissional e o desejo da comunidade. 

 

A comunidade até poderia escolher dentro do corpo dos que trabalham na 
escola. Já está sendo assim, na última reunião nós escolhemos a vice-diretora. É 
interessante escolher o diretor porque os pais e os alunos sabem quem é o 
profissional mais capaz, com estudo e bom relacionamento. Para ser diretor, tem 
que ter estudo e um bom relacionamento.  
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3.8 Entrevista – 07 

 

         O entrevistado tem dois filhos estudando. É a primeira vez que participa do 

Conselho de Escola, não é sócio de sindicatos ou filiado a partido político e, no 

momento, não está trabalhado, o que segundo ele, favorece a sua presença diária 

na escola. Essa presença constante tem por objetivo incentivar os filhos nos estudos 

e observar o que acredita estar errado, evidenciando uma postura característica de 

“pai fiscal”. 

 

Eu venho pra incentivar meus meninos na escola, pra conhecer a escola. 
Então eu venho e fico observando o que está errado. Eu não falo nada, mas fico 
observando. Venho todos os dias de manhã, entro até as salas, ponho meus 
filhos nas salas e espero os professores, e depois eu vou embora. 

 

         Quanto a sua participação, essa fica restrita às reuniões de Conselho de 

Escola e de classe. Segundo ele, não participa de outros eventos desenvolvidos, 

pois não gosta de festas. Mostra-se preocupado somente com seus filhos e não com 

o conjunto dos indivíduos que freqüentam a escola pública. 

O entrevistado qualifica o relacionamento do diretor com a comunidade como 

bom, tendo em vista que entra na escola em qualquer dia e horário. Também 

percebe que há diálogo dentro da escola, porém entende que a direção deveria 

entrar mais em contato com os pais, para que esses venham a freqüentar mais a 

unidade escolar. Notamos que a posição favorável à maior freqüência dos pais no 

interior da escola está relacionada à idéia de informação, fiscalização e cuidado com 

o espaço. A esse respeito o entrevistado se manifesta: 

 
Pra mim, eu não tenho o que reclamar não, ele me recebe bem, eu entro na 

escola quando quero. Eu acho que o ensino da escola não é bom, tem que 
melhorar mais. O relacionamento da direção com a comunidade é boa. (...) 
Precisa estar ligando para os pais e pedir para eles vir mais à escola e conversar 
com o diretor, com os professores, tem muitos pais que não tá sabendo o que os 
filhos estão fazendo na escola. 

 
 

Em relação a quem se dirige quando tem alguma reclamação ou sugestão a 

fazer, o entrevistado informa que: 

 

Ao diretor da escola. Porque ele é o que pode resolver e tentar melhorar. Se 
eu conversar com o professor, pode ser que não resolva nada. Eu já conversei 
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com alunos, mas os alunos não gostaram e podem xingar. Então o diretor pode 
chamar atenção, chamar os pais e tentar melhorar a escola. Só ele que pode, ele 
que tem trabalhar firme mesmo e tentar melhor a escola. 

 
 

 Com essa resposta, percebemos que o entrevistado evidencia uma concepção 

patrimonialista, visto que dirige-se sempre ao diretor, por entender que esse poderá 

resolver seus problemas, ao mesmo tempo em que se mostra burocrático por 

acreditar que o diretor tem o poder conferido pelo seu cargo de conversar com 

professores, alunos e pais. Sendo assim, é patrimonialista na forma de interpretar a 

relação do diretor para com a comunidade e burocrático no entendimento das 

relações internas da escola. 

 Em relação a quem pertence a escola, no primeiro momento, o entrevistado diz 

que é do Estado, o que evidencia uma concepção burocrática. Logo em seguida, diz 

que a escola é da comunidade, mas com uma conotação de pertencimento apenas 

no campo da preservação do espaço físico, para que o prédio e seus bens não 

sejam depredados.  

 

Pode ser do Estado. A escola não é estadual? Ela é do Estado, mas é nossa, 
então a gente tem que fazer alguma coisa para não estragar, não riscar as 
paredes, estragar as carteiras. A escola é nossa, não é nem do diretor. Pertence 
ao bairro, à comunidade. Meus filhos estudam aqui, se eles não estivessem aqui, 
eu não vinha. Agora quando eles saírem precisa ter outros pais para participar. 

 

Quanto à importância da participação, para o entrevistado, esta está 

relacionada em conferir se os filhos estão tendo aulas e se os alunos estão se 

comportando, ou seja, fiscalização. Não tem essa participação com algo maior, que 

possa trazer melhorias para todos que estão envolvidos com o processo 

educacional.  

 

Pra mim é muito importante, porque eu venho por causa dos meus filhos se 
eles estão estudando direitinho, se estão fazendo dando problema dentro da 
sala. Tem aluno que ameaça professor, isso não pode acontecer. O problema do 
meu filho é meu, eu tenho que corrigir. Meu filho está aqui dentro pra estudar. 
Todo dia eu tô na escola. 

 
 

Por possuir uma postura de “pai fiscal”, para o entrevistado, participar é estar 

presente para saber e ver o que está acontecendo no cotidiano escolar. Dessa 

forma, as mudanças verificadas na escola estão restritas à disciplina de alunos.  
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O que é participar para o senhor? 

 

É vir nas reuniões e ver o quer eles estão fazendo, o que estão querendo, 
participar pra mim é isso. 

 
 

Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho 

de Escola? 

 

A escola melhorou bastante. Ela era muito bagunçada, tinha muita briga, 
agora parou, acabou. Isso tem a ver com o Conselho de Escola, porque nós já 
reunimos alguns pais e passamos o que acontecia e os pais conversaram com os 
filhos, e eles melhoraram. 

 

Notamos que o entrevistado demonstra uma concepção burocrática em relação 

a como e por quem a escola deve ser dirigida, pois acredita que o Estado deve 

dirigir a escola, visto que foi ele quem “deu” a escola para a comunidade. Sendo 

assim, vê a escola como uma dádiva e não como direito, o que faz com que entenda 

que a função da comunidade é a de cuidar e conservar o patrimônio que “ganhou”; 

jamais dirigir. 

 
A escola tem que ser dirigida pelo Estado, não tem outra maneira. Acontece 

que quem cuida somos nós. Governo pinta, cuida da escola, mas a gente tem 
que preservar. O governo dá escola pra nós, pra comunidade, então nós temos 
que conservar, a cadeira foi feita pra sentar, a carteira pra estudar. 

 
 

Para o entrevistado, compete ao diretor o papel de decidir os rumos, ações e 

mandar na escola, o que externa uma concepção patrimonialista de direção escolar, 

como se o diretor fosse o dono da escola, com plenos poderes para decidir o que 

melhor entender e, quando necessário, pedir apoio do governo e dos políticos. Não 

cogita o pedido de apoio e organização da comunidade.  

 

É o diretor da escola mesmo, ele tem que assumir, porque ele que está por 
dentro de tudo da escola. 

 

Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 

 

É difícil responder isso aí. Se eu fosse diretor da escola, eu iria definir. Pra 
mim quem defini tudo na escola é o diretor, mas sozinho ele não consegue 
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resolver, então ele deve pedir o apoio do governador, dos políticos para 
conseguir fazer o que quer, porque querer não é poder. 

 
 

Para o entrevistado, a sua participação na escola é possível e desejável, mas 

aqui também notamos que essa participação está mais voltada para atender às 

questões relacionadas ao desempenho escolar dos filhos e não do grupo como um 

todo. 

 

Pra mim ela é desejável, pra mim ela é importante. Eu preciso dela, porque 
meus filhos estão estudando aqui na escola. Eu preciso estar por dentro 
acompanhando o dia-a-dia dela. Então ela é possível e desejável. 

 

 O entrevistado acredita que a escola deve ser dirigida pelo diretor e da 

maneira que esse achar melhor, externando, novamente, uma concepção 

patrimonialista de direção escolar, atribuindo amplos poderes para a direção agir 

como quiser, como se fosse dona do espaço público, sem prestar satisfação a quem 

quer que seja. 

 

(...) Eu acho que a escola deve ser dirigida pelo diretor da escola, ele que 
deve dirigir a escola da maneira que ele achar que deve ser. 

 
 

Quanto à eleição para diretor de escola, o entrevistado posiciona-se favorável 

ao assunto, o que demonstra uma postura participacionista. Porém, logo em seguida 

deixa claro que essa escolha tem por objetivo colocar alguém que saiba se impor, o 

que é uma contradição no processo democrático.  

 

Eu acho que pode ter isso aí, pode ser que através da eleição a gente pode 
colocar alguém mais definida na escola, que consegue se impor mais na escola. 
Ser mais definida o que vai fazer com os alunos, além de ser legal com os alunos 
deve exigir dele também, para que ele se esforce, então a direção tem que se 
impor mais com os alunos.: 

 

A comunidade deve escolher o diretor. Se a escola está ficando bagunçada é 
culpa do diretor. Se ele não for bom, a comunidade poderia estar trocando. 

 
 

Em relação à decisão do currículo, plano escolar e conteúdo, o entrevistado, 

entende que isso seja tarefa exclusiva da direção. Não acredita que os pais e 

comunidade possam colaborar com esse processo. Externa uma concepção 
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burocrática de decisão no interior da escola, visto que, segundo ele, o diretor possui 

formação que os pais não possuem. 

 

Eu acho que isso é da direção da escola decidir, tem muitos pais que não têm 
formação para isso, eu mesmo não sei como explicar isso.  

 

 

Embora tenha sido eleito pelos pais para compor o Conselho de Escola, o 

entrevistado não se vê como representante destes, mas somente de seus filhos. 

Entende que cada pai deve cuidar dos seus interesses, demonstrando que não 

conhece os mecanismos da representatividade pelo qual foi eleito. Sendo assim, 

suas ações estão voltadas para questões pessoais e não do coletivo.  

 

Eu acho que não representam, quanto mais pais melhor. Eu venho na escola 
com a intenção de acompanhar meu menino. Quando eu entro na sala o aluno 
está bagunçando ele pára, porque eu digo que vou falar para o pai dele. Na 
reunião de Conselho de Escola eu represento o meu filho, eu tô tentando fazer o 
melhor para ele. Agora o outro pai tem que fazer a parte dele. 

 
 

Para o entrevistado, participar é: 

 

Ser informado, consultado e fazer as tarefas. Porque se nada for feito nada 
vai pra frente. Então é informar, consultar e fazer. Dirigir a escola, só pode ser 
dirigida pelo diretor e pela administração. Agora a gestão deve ser discutida por 
todos, mas quem decide é o diretor. 

 
 

Percebemos que o entrevistado entende que a participação dos pais no interior 

da escola deve ficar limitada às tarefas, não à direção, ou seja, é ser informado 

sobre o que fará. É o pai tarefeiro que pode até ser consultado, mas não decide, 

apenas executa. 

Sobre a possibilidade da comunidade escolher os professores, o entrevistado 

mostra-se contrário à idéia, por entender que o pai não possui condições para tal, 

atribuindo essa competência ao diretor. Demonstrando, novamente, uma concepção 

patrimonialista e ao mesmo tempo burocrática com relação à organização escolar.  

 

Eu acho que o pai não deveria escolher os professores, porque tem muitos 
pais que não têm essa informação, não têm formação para isso. Os pais devem 
ver se os professores estão ensinando bem. O diretor tem que escolher o 
professor, ele sabe quem é o professor que tem interesse para dar aula. 
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3.9 Entrevista – 08 

 

O entrevistado que tem dois filhos estudando, começou a participar do 

Conselho de Escola em 2007. Trabalha em uma indústria química, é sócio do 

sindicato e não é filiado a partido político. Comparece à escola quando é chamado 

para as reuniões, ou quando há alguma reclamação dos professores em relação a 

seus filhos, evidenciando uma baixa participação, visto que só participa quando é 

chamado, e não de forma espontânea.  

Para o entrevistado, há espaço para o diálogo no interior da escola, entende 

que o relacionamento do diretor com a comunidade é bom, pois o diretor 

constantemente convida os pais a participarem das reuniões. Isso demonstra que a 

postura do diretor pode ser um condicionante favorável ou não à participação dos 

pais. 

Sempre que necessita fazer alguma reclamação, o entrevistado procura o 

diretor da escola, pois acredita que ele está hierarquicamente acima dos 

professores. Dessa forma, o diretor poderá cobrar dos professores e funcionários 

posturas adequadas a suas funções, o que demonstra uma concepção burocrática 

de organização escolar.  

 

Eu procuro o diretor, porque ele que está acima dos professores. A gente 
conversa com ele em particular e depois a gente vai com ele até o professor pra 
ver a parte do aluno e do professor. Eu procuro sempre o diretor, se ele é o 
diretor da escola ele está a par de todas as coisas. 

 
 

Quanto a quem pertence a escola, o entrevistado acredita que pertence ao 

município, que inicialmente recebeu a escola do governo, e o diretor por sua vez, 

recebeu a escola do município, evidenciando uma concepção burocrática com misto 

de patrimonialismo do bem público. Não cogita a possibilidade da escola pertencer à 

comunidade. 

 

A escola pertence ao município, porque São Bernardo do Campo tem o 
prefeito, acho que pertence ao município. Se é município já parte do governo que 
é o cabeça, vem do governo, que passa pros prefeitos e passa  para o diretor. 

 

A importância da participação para, o entrevistado, está relacionada ao 

incentivo proporcionado aos filhos que, poderá ser revertido futuramente em um bom 
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emprego. Não relaciona essa importância com a possibilidade de melhorias para o 

coletivo, mas vislumbra apenas questões particulares relacionadas ao futuro de seus 

filhos.  

 

É importante porque os filhos ficam mais interessados nos estudos, mais 
firmes na escola e podem até arrumar um emprego melhor que os pais. 

 

Quanto a como e por quem a escola deve ser dirigida o entrevistado entende 

que: 

Dirigida com autoridade, com gente da lei, com segurança, com capitão ou 
tenente. Eu acho que se os militares tomassem conta da escola teríamos mais 
segurança. Acho que eles deveriam dirigir a escola. 

 

Observamos que o entrevistado não cogita a possibilidade de uma direção 

democrática com a participação da comunidade, para que essa possa discutir 

questões de interesse de toda a coletividade, inclusive de segurança, mas entende 

que a escola deve ser dirigida com autoridade, apontando os militares como os 

possíveis administradores escolares, evidenciando uma postura anti-democrática. 

Para o entrevistado, compete ao diretor decidir os rumos da escola, bem como 

definir as ações que serão desenvolvidas, o que reforça a sua concepção 

patrimonialista, atribuindo ao diretor, em função do cargo que ocupa, poderes que 

estão além de suas competências. Ao mesmo tempo, demonstra concepções de 

tendências burocráticas, por acreditar que o diretor é que poderá cobrar dos 

professores ações e condutas adequadas, além de possuir o aval do prefeito para 

suas ações, sem considerar a comunidade escolar.  

 

 Eu acho que é a diretoria da escola, porque ele já está a par das coisas. 
Tendo o aval do prefeito as coisas vão pra frente. 

 
 

Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 

 

Acho que é o diretor, porque ele está a par de todas as coisas e aí ele 
distribui para os professores. 

 
 

Em relação aos condicionantes da participação, o entrevistado acredita que a 

legislação, assim como a postura do diretor, a disponibilidade de tempo, os horários 

das reuniões e o estímulo são fatores favoráveis à participação dos pais. Porém, 
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entende que a distância entre a residência e a escola e o cansaço dos pais que 

trabalham representam obstáculos a uma participação mais efetiva. 

Sobre como a escola deve ser dirigida, o entrevistado acredita que deve ser por 

um diretor que organize tudo, o que evidencia uma concepção burocrática com 

relação à direção escolar, onde cada um tem um papel definido, não cabendo à 

comunidade participar desse processo. Embora entenda que a escola deva ser 

dirigida por um diretor, o entrevistado simpatiza-se com a idéia de eleição, alegando 

a possibilidade de renovação, o que demonstra uma postura participacionista para a 

ocupação do cargo. A esse respeito o entrevistado se manifesta: 

Como a escola deveria ser dirigida? Por quê? 

 

Como está agora mesmo, com o diretor, tudo organizadinho. Do jeito que 
está tá bom com o diretor. 

 

O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 

 

Eu acho que é ótimo. Igual eleição de quatro em quatro anos, é bom pra ter 
renovação, porque nós falhamos. 

 

O entrevistado acredita que a participação dos pais na escola está relacionada 

a verificar se os professores estão desempenhando suas funções conforme 

deveriam. Contudo, entende que não cabe aos pais definirem o que será ministrado 

nas aulas, mas fiscalizarem o que está sendo ensinado, atribuindo aos pais o papel 

de fiscal e não participantes dos mecanismos de decisão. Entende como 

competência da direção e dos professores decidirem sobre o conteúdo e a forma 

como esse será trabalhado. Não reconhece virtudes nos saberes da comunidade, 

que possam ser aproveitados na escola.  

 

O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por 

quê? 

Pode decidir dentro das normas da escola, ver as matérias que os alunos 
estão estudando. O pai não pode decidir o que vai ser dado, não pode decidir o 
que será trabalhado, eu posso verificar se está dentro do padrão. 

 
 

Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por 

quê? 
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Eu acho que isso é coisa do professor. Se o pai for interferir nessa área fica 
meio esquisito. O professor estudou mais ou menos dez anos pra se formar no 
magistério. Ele tem todo aval do diretor pra isso, então o que ele passar na lousa 
os filhos têm que fazer. Se o pai for interferir nessa área quer dizer que o pai vai 
mandar no professor? Isso não compete aos pais, só aos professores. 

 
 

Em relação à postura do diretor como facilitador ou não da participação, o 

entrevistado crê que o diretor tem as “idéias”, é “tudo” na escola, o que realça 

novamente a concepção patrimonialista que possui com relação ao espaço público, 

atribuindo amplos poderes ao diretor. 

 

Acho que facilita, porque ele tem as idéias, porque o diretor é tudo na escola. 
O jeito dele ajuda na participação. (...) 

 

Apesar de ter participado do processo de eleição para compor o Colegiado, o 

entrevistado não se vê como representante dos demais pais. Essa postura evidencia 

que ele desconhece a noção de representatividade delegada por outros pais no 

momento em que foi eleito.  

O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, 

representam de fato os demais pais? Por quê? 

 

Acho que não, porque era para os outros pais estarem participando. Cada um 
tem o seu modo de ser. Eu não represento não. 

 

Para o entrevistado, participar é ser informado, com o objetivo de saber o que 

ocorre na escola, não cogitando outros graus de participação. Para ele participar é: 

 

Acho que é ser informado, para que eu possa estar por dentro do assunto. 
Quem informa é a direção da escola. 

 
 

Sobre a contratação dos professores, o entrevistado não concorda que a 

comunidade escolha quem irá trabalhar na escola, entende ser essa tarefa do 

diretor, o que reforça a sua concepção patrimonialista e burocrática da organização 

e decisão escolar. 

Eu acho que a comunidade não deve escolher os professores, quem poderia 
escolher o professor é o diretor. 

 
 

Em relação à eleição de diretor, o entrevistado tem uma posição que mescla 

eleição com concurso. Entende que pode haver eleição apenas nos locais onde a 
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comunidade participa efetivamente da escola. Onde não há essa participação, deve 

haver concurso público, valorizando a competência estabelecida pela burocracia. 

 

Eu acho que a comunidade pode escolher se ela participa da escola. Tem 
comunidade que nem conhece a escola, estão mais preocupados com as coisas 
materiais. Nesse caso a única eleição seria do município. Então deveria ser 
assim onde a comunidade participa, tem eleição. Onde a comunidade não 
participa deve ter concurso público e entra o que for melhor na prova.  

 

Ao ser perguntado a respeito da participação ideal e a participação possível dos 

pais, o entrevistado demonstra que entende a participação como consentimento do 

diretor, sendo que o papel dos pais no interior da escola deve ser o de concordar 

com o diretor. Tem a concepção de escola como “bondade” de alguém que julga ser 

superior, e não como direito do cidadão. Sendo assim, vê a participação como 

consentimento, o que confirma a concepção patrimonialista verificada em outros 

momentos da entrevista. 

Para o entrevistado a participação ideal e a participação possível dos pais é: 

 

Eu acho que não faltar, estar sempre presente quando o diretor convidar a 
gente. E o possível é concordar, porque se nós queremos que a escola progrida 
temos que concordar. 
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3.10 Entrevista – 09 

 

O entrevistado tem um filho estudando; começou a fazer parte do Conselho de 

Escola em 2007. Foi sócio do Sindicato dos Metalúrgicos, não é filiado a partidos 

políticos e, atualmente, está desempregado. Durante a entrevista, foi possível 

perceber que o entrevistado possui experiências de organização sindical e política e 

que, quando necessário, cobra dos responsáveis o que considera ser de direito. 

Qualifica o relacionamento que a direção possui com a comunidade como 

ótimo, mas acredita que a direção deve promover ações que venham a atrair um 

número maior de pais para o interior da escola. Para ele, com a atual gestão, há 

espaço para o diálogo, o que não ocorria com a anterior. 

 

Não falando mal da direção anterior, mas a atual direção é muito boa. Eu 
classifico como ótima, porque é uma direção que escuta os pais e também os 
alunos. A direção é muito boa, o relacionamento é muito bom. Hoje está tendo 
espaço para o diálogo, mas ainda está pouco, precisa estar trazendo os pais 
mais e mais, para estar envolvido pais, alunos e professores. 

 
 

Ao comparar a atual direção com a anterior, o entrevistado vê grandes 

diferenças entre ambas. Essas diferenças estão relacionadas à forma de tratamento 

da direção para com os pais, sendo que na gestão anterior não havia comunicação e 

na atual há atenção e respeito. Para ele: 

 

Há. A diferença é de uma proporção grande, porque a direção anterior nós 
não tínhamos comunicação com ela, era pouca, era eles e eles e acabou. Agora 
não. A direção escuta a gente, a gente pode conversar com o diretor, tem uma 
liberdade entre aspas. A gente pode conversar com a direção, eles dão 
informação sobre os filhos, sem problema, eles dão valor pra gente no sentido 
humano, eles tratam a gente como ser humano. 

 

Essa observação do entrevistado mostra que a postura da direção é um 

condicionante que poderá ser um facilitador ou não da participação dos pais.  

A partir da sua participação no Conselho de Escola, o entrevistado percebeu 

que o ensino melhorou. No seu entender, essa melhora ocorreu em virtude de um 

maior envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. Quanto à participação dos 

pais nos projetos e propostas pedagógicas, o entrevistado entende que há 

resistência por parte dos professores, mas, apesar disso, acredita ser possível a 

participação nessas questões.    
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O ensino melhorou, e é possível participar da elaboração dos projetos. Isso 
ocorreu porque com a participação no Conselho de Escola, os pais estão mais 
envolvidos, nós estamos mais próximos dos filhos, dos seus atos.  

A participação dos pais nos projetos e propostas pedagógicos ainda têm 
resistência dos professores. Os professores devem ouvir mais os pais. Tem 
professores que, infelizmente, não está compromissado totalmente. Isso pode ser 
por falta de incentivo, porque estão ganhando muito pouco. Os professores se 
matam, as classes são muito cheias, mas embora tenha resistência de alguns 
professores, dá para participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. 

 

Quando tem alguma reclamação a fazer, o entrevistado, no primeiro momento, 

procura o diretor, por acreditar que este esteja para administrar a escola, ou seja, 

organizar, colocar ordens, o que demonstra uma concepção burocrática. Num 

segundo momento, entretanto, demonstra possuir consciência dos seus direitos 

enquanto cidadão, que paga impostos e, em função disso, sempre que considera 

necessário, cobra dos órgãos responsáveis a manutenção da escola pública, 

evidenciando uma concepção participacionista. Dessa forma, ao ser perguntado a 

quem se dirige quando tem alguma reclamação ou sugestão a fazer, responde que: 

 

Ao diretor, porém o diretor está só para administrar a escola, você não 
consegue através da direção da escola. Você não consegue totalmente algo a 
frente, porque o diretor está para tratar da escola e não a administração do 
prédio em si. Quando se trata de algo que não é do diretor, nós procuramos o 
Ministério Público, a Diretoria de Ensino, a Secretaria de Ensino, e a gente vai, 
nós vamos até essas pessoas, se eles não nos atender, porque nós não pedimos 
muito, porque nós pagamos impostos. A escola é do Estado, o governo tem por 
obrigação estar fazendo a fiscalização, mas como a fiscalização é pouca, nós 
decidimos e vamos atrás cobrar os nossos direitos. Então em um primeiro 
momento procuro o diretor, se não, outras instâncias, nós vamos pra justiça.  

 

O entrevistado acredita que a escola pertence à comunidade, pois essa paga 

impostos, os quais devem ser devolvidos à população através de serviços públicos. 

Verificamos que o entrevistado tem consciência dos direitos e de pertencimento do 

bem público, posição reiterada em vários momentos da entrevista, marcando uma 

concepção participacionista e de cobrança aos órgãos responsáveis pela 

manutenção desse direito. Sendo assim, ao ser perguntado a quem a escola 

pertence, o entrevistado responde que: 

 

A nós civis, nós público, a comunidade. Porque a escola é um órgão do 
governo, conforme nós pagamos os nossos impostos, isso se torna 
nosso, é um dinheiro que vai, mas deve ser aplicado nas escolas, no 
município, tem que ser nossa que devemos cuidar também, então é da 
comunidade. 
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Embora o entrevistado acredite que a escola pertença à comunidade, atribui à 

direção e supervisores a tarefa de dirigir a unidade escolar, o que evidencia uma 

concepção de valorização da organização hierárquica, onde cada um tem o seu 

papel definido. Dessa forma, entende que o diretor é que deve decidir os rumos, as 

ações e os assuntos da escola. Vejamos as respostas do entrevistado para as 

situações citadas: 

Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 

 

Como está sendo dirigida, com o diretor, com os monitores, com os 
supervisores e também não esquecer que estas pessoas que estão à frente 
lutando também tivessem incentivos, nós vamos lutar para isso. 

 
 

A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
 
 

Cabe ao diretor, como o diretor está realmente envolvido com a escola, ele 
está aqui todos os dias. Ninguém melhor que ele para dar a diretriz, os rumos, 
como funcionar as coisas, ele tem realmente carta branca para agir também. 
Muitas vezes o diretor está atrelado ao Estado, e muitas vezes ele não tem uma 
diretriz, uma força para agir e decidir para as melhorias e pro bem da escola. 

 
 

Notamos que há uma contradição na concepção do entrevistado quanto à 

escola: se por um lado, ele se mostra participacionista, cobrando dos governantes 

ou órgãos responsáveis a manutenção da escola pública, por outro lado acredita que 

as decisões devem acontecer de forma estruturada burocraticamente. 

Quanto aos condicionantes da participação, o entrevistado acredita que, 

dependendo da legislação, esta pode atrapalhar e inibir a participação dos pais. 

Para ele, a distância entre a moradia e a escola, assim como a disponibilidade de 

tempo, são fatores que atrapalham a participação, porém entende que a postura do 

diretor, os horários das reuniões, a disposição da comunidade e o estímulo em 

participar são condicionantes favoráveis à participação. 

O entrevistado acredita que sua participação no Conselho de Escola é possível, 

mas indesejável para os governantes que não querem os pais cientes de seus 

direitos. Porém, para ele, a sua participação é possível e desejável, pois sente 

orgulho em participar da sociedade.  

 

Ela é possível, mas é indesejável. Porque indesejável? Porque o governo vai 
ter ciência que nós pais estamos organizados, estamos cientes das leis, estamos 
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cientes das diretrizes da escola, o que ocorre na escola e dos nossos direitos e 
que nós pais temos, isso é indesejável para o governo.  

Para mim a participação é possível e ótimo. É possível e desejável, porque 
pra mim é de grande orgulho estar participando da escola. Incentivo meu filho e 
para mim completa meu ego, porque eu estou fazendo parte da sociedade, eu 
não estou sendo excluído da sociedade, eu não estou me trancando, eu estou de 
ouvido aberto e de olho aberto, onde eu procuro meus direitos. 

 

 Para o entrevistado, a escola deve ser dirigida com transparência, o que 

evidencia que possui consciência da importância da publicidade. 

 

Tem que ser dirigida com transparência, o diretor deve ser transparente para 
a comunidade, simplesmente isso. 

 
 

Embora demonstre, em determinados momentos, concepção participacionista, 

o entrevistado é contrário à prática de eleição para direção, por não acreditar que a 

comunidade possua consciência sobre o papel do diretor. Acredita que a melhor 

forma para o preenchimento do cargo seja o concurso público, através do qual o 

candidato poderá mostrar seus conhecimentos. Dessa forma, o entrevistado 

evidencia uma concepção burocrática para a contratação do diretor. 

 

É complicado porque muitas pessoas hoje ainda não têm ciência do que é o 
diretor, do papel do diretor. De repente pode ter eleição e você pode colocar uma 
pessoa que não tem noção nenhuma de direção, então tem que ter uma seleção, 
acho que deve ter um concurso público, porque ele vai ter que mostrar que 
realmente ele está apto a ser um diretor, e não uma pessoa que não tem cultura, 
uma pessoa que vem só através da política se infiltrar pela política a ser diretor 
que vai ser apenas um coronel não sabe de nada.   

 
 

Posiciona-se igualmente contrário à escolha dos professores pela comunidade. 

Acredita que a melhor forma de acesso ao cargo seja o concurso público, através do 

qual o candidato poderá mostrar seus conhecimentos. Além do concurso, o 

entrevistado propõe uma investigação na vida privada do candidato ao cargo 

público. Dessa forma, sobre a escolha ou eleição de professores e diretor pela 

comunidade, o entrevistado diz que: 

 

A seleção deve ser pelo governo, por concurso, mediante uma pessoa 
doutorada mesmo que investigasse até vida dela, como ela é. Então além do 
concurso deveria ter uma investigação na vida da pessoa, isso quem deveria 
fazer é o governo. Na área militar quando você vai ingressar, além da escola que 
você passa, você tem uma investigação no seu bairro e você não sabe nem 
quem está investigando a sua vida. Para professor devia ser assim também. 
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A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? 

 

Para diretor também deveria ser assim concurso e estudar a vida da pessoa, 
porque quando ele for cuidar da direção, ele vai estar se dedicando para a 
escola. Igual esse diretor aqui, o homem se dedica à escola, automaticamente se 
ele está se dedicando para a escola, ele está se dedicando ao governo. Não 
deve ter eleição para diretor. 

 
 
Com essas respostas, notamos que o entrevistado externa uma concepção 

burocrática de contratação, somada a uma investigação na vida privada do 

profissional, o que não condiz com as práticas participacionistas apresentadas em 

outros momentos da entrevista. 

Ao ser perguntado o que cabe ao diretor e aos professores decidirem, o 

entrevistado demonstra com uma concepção patrimonialista de escola, visto que 

delega poderes a esses profissionais decidirem o que acharem conveniente, sem 

levar em consideração os demais envolvidos no processo educacional. Em função 

disso, o entrevistado posiciona-se contrário à possibilidade dos pais decidirem 

currículo, plano escolar e conteúdo, acreditando que cabe a estes apenas sugerir.  

 

O pai pode dar sugestões, mas quem vai definir realmente é o professor, que 
ele aprendeu para isso. O pai pode dar até um conselho, mas a essência da 
matéria não, é o professor quem define. 

 
 

O entrevistado acredita que os pais que participam do Conselho de Escola 

representam, na prática, os demais. Dessa forma, demonstra entender o significado 

da representação liberal democrática, visto que foi eleito por outros pais para 

representá-los nesse colegiado. 

Para o entrevistado, não há divisão de grupos no interior do Conselho de 

Escola.  

 

Não tem divisão, a gente tem um profundo respeito por todos. O diretor não é 
mais diretor, o monitor não é mais monitor, então ali vai ser respeitado do maior 
ao mais pequeno, falou tá falado, ninguém vai  menosprezar, nem vai se dividir, a 
gente tá ali pra ouvir todos.  O conjunto das pessoas, o conjunto dos pais, cada 
pessoa vai falar o que acha, vai falar seu assunto. Ninguém naquele momento se 
manifesta, a gente vai ser ouvinte de cada um, e após ouvir entra no consenso 
daquela situação e pode até ser votado aquilo ali.  Não há divisão e o 
fundamental é o respeito.  
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Notamos que o entrevistado atribui ao Conselho de Escola a conotação de uma 

grande comunidade harmoniosa, sem conflitos e interesses de grupos, como se 

todos possuíssem os mesmos objetivos e metas. 

O entrevistado entende que a participação ideal e a possível dos pais na escola 

seja: 

Todos os pais estivessem incumbidos de estar sempre na escola, vendo 
como é a escola, estando mais engajado na escola, como uma fiscalização do 
dia-a-dia da escola, do diretor, vendo o esforço que ele faz. A participação 
possível é vir pra escola participar. 

 
 

Para o entrevistado, a participação ideal e a possível está relacionada à 

fiscalização constante dos espaços públicos; é o “pai fiscal”. Notamos que o 

entrevistado apresenta um discurso contraditório, tem uma teoria participacionista 

com uma prática burocrática, evidenciado em diversos momentos da entrevista. 
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3.11 Entrevista – 10 

 

O entrevistado tem um filho e dois sobrinhos na escola e participa pela primeira 

vez do Conselho de Escola. Já foi sindicalista e sócio de sindicato, no momento está 

desempregado e não é filiado a partido político. Atualmente tem freqüentado as 

reuniões do Conselho de Escola e as reuniões de pais. 

Para o entrevistado, o atual diretor da escola possui um bom relacionamento 

com a comunidade e proporciona espaços para diálogo entre todos. Acredita que 

escola e comunidade devem caminhar juntas, e por isso começou a participar do 

Conselho, evidenciando uma postura participacionista. Para ele: 

 

O relacionamento é muito bom, pai e escola tem que andar juntos, não tem 
condições de a responsabilidade ser só diretores e professores. Pai tem que ter 
participação; é por isso que eu estou participando agora do Conselho também. 
Criticar é fácil, ficar fora é fácil, mas participar e saber o que está acontecendo na 
escola, a maioria não quer, infelizmente. 

 

Sempre que tem alguma reclamação a fazer, o entrevistado procura o diretor 

da escola por considerá-lo “o ponto mais forte, o responsável pela escola”. Dessa 

forma, demonstra uma concepção burocrática com relação à organização escolar, 

creditando ao cargo da direção o poder de decisão e controle da situação, com a 

possibilidade de sanar eventuais problemas e cobrar dos subalternos posturas 

adequadas no ambiente de trabalho. 

 

Eu gosto de me dirigir diretamente ao diretor. Porque primeiro é o ponto mais 
forte que eu acho pra resolver o assunto, pra ir direto ao assunto, não quero dizer 
que os outros não tenham capacidade, mas eu gosto de ir direto nele, e sempre 
que procuro ele, me atende muito bem.  Ele é o ponto mais forte da escola, ele é 
o diretor, é o responsável pela escola. 

 

Embora procure sempre a direção para sugerir ou reclamar, o entrevistado 

acredita que a escola pública pertence à comunidade, o que evidencia uma 

concepção participacionista. 

Para o entrevistado, a importância da participação na escola está relacionada à 

possibilidade de ajudar, e o que for conseguido com essa participação poderá ser 

usufruído por todos que utilizam aquele espaço. Percebemos que, embora entenda 

a participação como ajuda, possui consciência de que os benefícios serão de todos. 



 

 

 

 

118

Sendo assim, entende que com a participação é possível opinar, reivindicar e 

manifestar-se publicamente. 

 

Primeiro que a gente tem consciência que está ajudando, não só pro nosso 
filho, mas pro filho dos outros que estão na escola e os que poderão vir. O que a 
gente conseguir junto lutando, não vai servir só pra um, vai servir pra outros 
também. É gratificante isso estar participando, estar ajudando, estar a par do que 
está acontecendo na escola, porque ensino público todos sabem a deficiência 
que é. Se nós ficarmos olhando o barco passar, infelizmente os governantes vão 
continuar empurrando com a barriga, que é a realidade. 

 
 
Para o entrevistado, quem manda e define as ações da escola é o diretor, 

evidenciando uma concepção patrimonialista, atribuindo ao diretor o poder de decidir 

pelos demais, destinando aos pais a condição de informados. A esse respeito o 

entrevistado se manifesta: 

Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 

 

O diretor. Porque a partir do momento que ele passar para o pai que algo é 
bom pro filho e o pai concordar, a responsabilidade dele é seguir em frente. Pra 
mim não tem problema nenhum, na minha opinião. 

 
 

Para o entrevistado, a sua participação no Conselho de Escola é possível e 

desejável, justificando para tal que ele quer e necessita dessa participação e reforça 

a idéia de conquistas para o coletivo. 

 

É possível e desejável. Primeiro porque eu quero e a escola quer também. Eu 
necessito, eu quero estar a par do que está acontecendo. Isso é importante 
demais, porque eu vou ficar de consciência limpa que eu estou colaborando não 
só para meu filho, como para os demais. O que a gente consegue hoje, vai ficar 
para sempre. 

 
 

Apesar de possuir consciência de conquistas para o coletivo, o entrevistado 

reforça a forma burocrática de direção escolar, afirmando que a escola deve ser 

dirigida pelo diretor e sua equipe, ou seja, hierarquizada, conforme determina a 

burocracia estatal, cada um com sua função bem definida.  

Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 

 

Com diretor junto com a equipe, porque o diretor sozinho não pode fazer 
milagre. 
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Em relação à eleição para diretor de escola, o entrevistado mostra-se favorável 

a essa prática que, no seu entender, possibilita a renovação e a manifestação dos 

pais através do voto. Dessa forma, externa uma concepção participacionista. Porém, 

em outro momento da entrevista, o entrevistado irá explicar melhor essa prática de 

eleição, sendo que, para ele, poderá haver eleição para decidir se um determinado 

diretor, que prestou concurso público, deve continuar na direção da escola. Notamos 

que o entrevistado mescla o critério burocrático de acesso ao cargo público com a 

eleição da comunidade para confirmar ou não a permanência do diretor no cargo, 

tentando conciliar o mérito com a representatividade. 

O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 

 
É ótimo, acho que deveria ter, nós vivemos em um país democrático, se eu 

gosto desse diretor, pode ser que tenha pai que não goste, então poderia ter 
eleição para estar renovando, os pais votando 

 
 

A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? Por quê? 

 
(...) O diretor tem que vir por concurso público. Se não tem capacidade, se a 

pessoa for arrogante, e os pais não concordam com isso, os pais podem estar 
votando se ele fica ou se ele sai. O critério inicial é ter passado no concurso 
público. O dia-a-dia é que vai falar a capacidade dele. Ele passou lá no concurso. 
O dia-a-dia é aqui na escola, se ele não está falando a mesma língua que os 
pais, então aí cabe uma eleição. Se nós tiramos um presidente da república, eu 
participei fui lá briguei. Se consegue tirar um presidente, porque não consegue 
tirar um diretor também? Só que essa pessoa que vai vim para o lugar desse 
diretor tem que também ter passado no concurso público. 

 
 

Quanto às possibilidades de participação dos pais, essa fica limitada a 

questões disciplinares, mas em relação às possibilidades do Conselho de Escola, o 

entrevistado acredita ser possível conseguir muitos avanços, desde que haja união 

de todos, indo às ruas e cobrando o que acreditam ser de direito. Isso demonstra um 

posicionamento participacionista de movimento, que se contrapõe às concepções 

patrimonialistas e burocráticas apresentadas em alguns momentos da entrevista. No 

entanto, notamos que as melhorias citadas pelo entrevistado estão restritas à 

reforma do prédio escolar, não a questões educacionais. Para ele: 

 

Muitas coisas os pais de alunos poderiam decidir. Decidir a disciplina da 
escola, se um aluno que não quer seguir as regras da escola, os pais devem 
decidir o que vai se feito com esse aluno. 
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O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho de 

Escola? 

É possível mudar muita coisa, principalmente a cara da escola, uma reforma, 
uma escola bonita, não uma escola pichada. Eu acho que o Conselho de Escola 
consegue isso. 

 
O entrevistado acredita que os pais membros do Conselho de Escola 

representam os demais pais, o que demonstra consciência do papel que possui 

enquanto representante eleito para esse fim. Para ele, participar é manter-se 

informado e de posse desse saber, podendo intervir em todas as áreas e, se 

necessário até dirigir a escola. Notamos que o entrevistado atribui muita importância 

a informação aos pais, em todos os momentos, como se o fato de possuir 

informação, possibilitasse o movimento para algumas ações na escola. 

 Para o entrevistado, uma escola organizada está relacionada ao respeito da 

lei, hierarquizada e burocrática, com regras definidas e cumpridas por todos. 

 

Pra uma escola ser organizada precisa de muitas coisas, participação de 
pais, o respeito de pais com professores principalmente, o respeito de alunos. A 
união de pais e professores que é importante. O respeito, educação, diretor para 
com o professor, o professor para com o diretor, vice versa, com os pais, o 
respeito dos alunos, e também a direção fazer o quem tem que fazer, não passar 
a mão na cabeça de aluno, se tiver que suspender, suspende e acabou. Leis é 
pra ser cumprida, acho que é isso aí. 

 

Quanto à possibilidade da escolha dos professores por parte da comunidade, o 

entrevistado manifesta-se contrário a essa prática. Acredita que o professor deve ser 

contratado por concursos públicos, com critérios definidos pelo governo, o que 

evidencia uma concepção burocrática com relação à contratação desses 

profissionais.  

 
Pra mim teria que acabar com esse negócio de emprego político, vai botar 

fulano para dar aula porque é amigo de deputado tal, isso pra mim é a pior coisa. 
Isso acaba com o serviço público, teria que ter concurso público geral, passa 
quem tem capacidade, quem gosta, a principal qualidade do professor pra mim é 
gostar de dar aula. Teria que ser assim: concurso público, capacidade e gostar 
do que faz. 

 
 

Não. Jamais, aí se eu sou amigo do diretor, vai colocar eu lá sem ter 
capacidade, vai ensinar o que para as crianças?  O ideal mesmo é concurso. 
Tem muita gente desempregada no Brasil. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS PERFIS 

 

Neste capítulo analisamos as entrevistas feitas com os pais membros do 

Conselho de Escola. Para melhor visualizar as concepções apresentadas, dividimos 

algumas perguntas em três grupos. 

O primeiro grupo trata do perfil ideológico dos pais, tendo como base os perfis 

participacionista, burocrático, liberal democrático e patrimonialista, apresentados no 

segundo capítulo desse trabalho.  

O segundo grupo trata dos possíveis condicionantes que podem favorecer ou 

prejudicar a participação dos pais no interior das escolas, tendo como referência 

Paro (2002). 

O terceiro grupo trata do entendimento de participação que o pai possui e seus 

graus, tendo como referência Bordenave (1994). 

 

4.1 Grupo 01 - Perfil Ideológico 

 

Pergunta:  
 
A quem o/a senhor (a) acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 

professores? Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 

 

Entrevista/ Resposta  Perfil 

01 – A direção uns 50%, é ela que cuida de toda a 
papelada da escola administra o dinheiro da cantina o que 
entra o que sai. 
Acho que uns 25% aos professores e os demais aos 
alunos 
Os pais vêm mais para ajudar, ajudam voluntariamente em 
festas. 
50% diretor, 25% professores, se não tiver eles não têm 
como, e 25% alunos. 
A comunidade, ela constrói a escola mais eu acho que a 
comunidade é muito afastada da escola, não só dessa, 
como de qualquer outra escola. 

Patrimonialista. 

02 - A comunidade, no entanto, eu acho que a comunidade 
falha muito com a escola, acho que deviam participar mais. 
(...) Acredito que o Estado faz a escola pra que a 
comunidade tome conta. (...) A comunidade tem que se 
unir, tem que juntar uma turma boa e alguém que tenha 
influencia que abra as portas pra gente, porque do 

Participacionista com um 

misto de patrimonialismo. 
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contrário não somos recebidos. 
03 - A escola é do governo. O governo é que tem que fazer 
mais pra melhorar. A escola é do povo também, mas quem 
governa é o governo, nós damos sugestões e fazemos as 
coisas. A escola é da gente, que luta para ter, o governo 
deve manter. 
 

 

Burocrática, com 

contradições, pois diz que 

“a escola é do povo”. 

Porém, apresenta como 

aspecto dominante a tese 

de que o governo é quem 

manda, o que reforça a 

postura burocrática. 

04 - A comunidade, porque a comunidade é que usa mais 
isso aqui, o diretor e o vice estão mais pra dirigir, mas 
pertence mais a comunidade. 

Participacionista. 

05 - Não é do diretor, não é do professor. É de todos. É da 
comunidade principalmente, porque se não tiver 
comunidade, adianta ter diretor e professor? É da 
comunidade em conjunto com o diretor, que faz parte da 
comunidade. 

Participacionista. 

06 - Pertence à comunidade. Participacionista 

07 - Pode ser do Estado. A escola não é estadual? Ela é 
do Estado, mas é nossa, então a gente tem que fazer 
alguma coisa para não estragar, não riscar as paredes, 
estragar as carteiras. A escola é nossa, não é nem do 
diretor. Pertence ao bairro, à comunidade. Meus filhos 
estudam aqui, se eles não estivessem aqui, eu não vinha. 
Agora quando eles saírem precisa ter outros pais para 
participar. 

Burocrática 

08 - A escola pertence ao município, porque São Bernardo 
do Campo tem o prefeito, acho que pertence ao município. 
Se é município já parte do governo que é o cabeça, vem do 
governo, que passa pros prefeitos e passa  para o diretor. 

Burocrática 

09 - A nós civis, nós público, a comunidade. Porque a 
escola é um órgão do governo, conforme nós pagamos os 
nossos impostos, isso se torna nosso, é um dinheiro que 
vai, mas deve ser aplicado nas escolas, no município, tem 
que ser nossa que devemos cuidar também, então é da 
comunidade. 

Participacionista 

10 - A escola pertence aos alunos, aos pais. Professores, 
diretores governantes, eles simplesmente ajudam a escola 
a andar. A escola pertence aos pais e alunos. Agora é 
preciso que pai, aluno e escola falem a mesma língua. 
A escola pertence à comunidade, é aqui que a gente 
aprende os primeiros passos, as necessidades da escola 
pública todos nós sabemos que é muito grande, mas eu 
creio que se houver união de pais, alunos e professor, pra 
lutar e procurarem o governo, com certeza, já está 
ajudando. 

Participacionista 
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A maioria dos entrevistados concebe a escola como um bem pertencente à 

comunidade. Há também os que entendem que a escola pertence ao governo e à 

hierarquia estatal, o que evidencia o lado burocrático dos entrevistados. 

Minoritariamente, existe a postura patrimonialista a respeito do pertencimento da 

escola, concebendo-a como pertencente ao diretor. 

 

Pergunta: 

Como e por quem a escola deve ser dirigida? 

 

Entrevista/ Resposta Perfil 

01 - Eu acho que do jeito que ela está, está muito boa, eu 
não trocaria, deve ser dirigida por um diretor. A partir do 
momento que ele entenda as crianças, que faça um papel 
certo, correto, tem que ser um diretor sim. 
Não há uma outra pessoa que possa dirigir a escola que 
não seja o diretor. Que é capacitado para essa coisa. 
Porque tem um estudo um pouquinho a mais, é aí eu não 
sei, pode ser que tenha outro diretor que não tenha 
condições, eu sei que tem uma prova, já é preparado para 
isso, (...). 

Patrimonialista e 

burocrática. 

02 - Dirigida deve ser pelo diretor mesmo, mas a 
comunidade tem papel fundamental até na gestão do 
diretor, porque se ele for mau diretor, a comunidade tem 
direito de reclamar, até ele cai fora. Tem que ser dirigida 
por alguém que entende o que está falando. (...) Tem que 
ser dirigida pelo diretor, mas monitorada pelos pais, e o 
diretor tem obrigação de explicar ao pai até onde ele pode 
ir. 

Há um misto de 

patrimonialismo com 

burocracia, que se 

combina à proposta de 

que a comunidade 

fiscalize essa gestão. 

03 - Com diretor tá bom, mas ele precisa ter mais alguém 
que ajude, ter mais força, alguém que ajude. A escola deve 
continuar sendo dirigida pelo diretor. Eu acho que o chefe 
da escola é o diretor, porque se não for ele quem vai fazer 
a lei? 
 
 

Postura patrimonialista, 

instituindo o diretor como 

chefe da escola, ou dono 

da escola (caberá a ele 

fazer as leis e os demais 

seguirem-nas). 

04 - Eu acho que a vice-diretora seria uma boa diretora, 
porque acho que ela tem mais autoridade, ela sabe impor, 
o diretor é uma pessoa mais calma, ela não, é uma 
autoridade e tanto. Eu acho que a escola deve ser dirigida 
com mais autoridade, não adianta passar a mão na 
cabeça, porque eles não têm limites, são “bocudos”, falam 
palavrões, xingam, empurram. Eu acho que deveria ter 
mais autoridade. 

Autoritarismo e 

desconfiança quanto ao 

processo democrático e 

ao diálogo.  
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05 - Eu penso que devia ser um grupo gestor, não seria só 
o diretor, o coordenador. A gente como comunidade tem a 
contribuir nesta administração escolar, mas a gente sabe 
que isso é novo, não se enxerga assim. Mas o Conselho 
de Escola é um caminho pra isso. Seria um conselho 
gestor, exatamente pela diversidade de opiniões, o diretor 
vem com a teoria, os métodos, a comunidade, os pais, 
alunos, esses vêm com a realidade. A teoria pra mim não 
funciona fora da realidade, tem que estar muito próximo. 
Então se tem um conselho gestor, isso, tem mais 
legitimidade, acontece mais com a cara daqueles que 
realmente estão atendendo naquele lugar, naquela 
comunidade, naquela escola, por isso eu acho que tem que 
ser o Conselho. 

Democrático participativo, 

apostando em um 

conselho gestor para 

dirigir a escola. 

06 - A escola tem que ter seu dirigente, mas a comunidade 
pode tá participando, mas tem que ter um diretor pra 
assinar, como uma empresa. A escola não é uma empresa 
privada, mas é uma empresa pública, mas a comunidade 
pode estar ali participando e vigiando. Seria um 
acompanhamento, mas tem que ter o diretor senão vira 
bagunça, em todo lugar tem que ter uma pessoa para dar a 
palavra final. Assim como no sindicato, na igreja e na 
escola, tem que ter uma pessoa pra dirigir. 

Patrimonialista com misto 

de burocrático. A 

participação da 

comunidade na escola é 

concebida com a função 

de vigiar, ou seja, 

fiscalizar. 

07 - A escola tem que ser dirigida pelo Estado, não tem 
outra maneira. Acontece que quem cuida somos nós. 
Governo pinta, cuida da escola, mas a gente tem que 
preservar. O governo dá escola pra nós, pra comunidade, 
então nós temos que conservar, a cadeira foi feita pra 
sentar, a carteira pra estudar. 

Burocrática. A 

comunidade deve zelar 

pela escola que “ganhou” 

do governo. 

08 - Dirigida com autoridade, com gente da lei, com 
segurança, com capitão ou tenente. Eu acho que se os 
militares tomassem conta da escola teríamos mais 
segurança. Acho que eles deveriam dirigir a escola. 

Combinação de 

burocratismo com 

autoritarismo. 

09 - Como está sendo dirigida, com o diretor, com os 
monitores1, com os supervisores e também não esquecer 
que estas pessoas que estão à frente lutando também 
tivessem incentivos, nós vamos lutar para isso. Eu creio 
que a escola deve ser dirigida pela direção, pelo diretor 
como eu já disse. Mas como nós temos exemplo aqui, 
além do diretor ter os pais também, onde ele possa como 
no caso nosso aqui, a partir do momento que nós tomamos 
uma decisão no Conselho de escola, essa decisão é 
executada. 

Burocrática, porém com 

aposta na contribuição 

dos pais através do 

Conselho de Escola. 

10 - A escola tem que ter um diretor que goste do que faz, 
como o dessa escola, que abre as portas para os pais 
participarem, até porque a escola não é dele, do  jeito que 
é no momento, com diretor. 

Burocrática, mas com 

defesa de uma abertura à 

participação dos pais. 

                                                 
1
 O entrevistado refere-se o ao professor coordenador pedagógico. 
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Conforme as respostas aqui apresentadas, notamos que os entrevistados 

possuem concepções patrimonialistas e burocráticas com relação a como e por 

quem a escola deve ser dirigida. Embora alguns reconheçam que a comunidade 

deve estar presente no interior da escola, apenas uma entrevistada aposta em uma 

direção formada por um conselho gestor. Os demais acreditam, por diversos 

motivos, que a escola deva ser dirigida por um diretor, inclusive por acreditar que 

esse seja o responsável pela escola ou por ter mais estudos.  

Notamos que, em muitas respostas, a posição destinada aos pais é a de zelar 

pelo patrimônio, ou acompanhar a direção com o objetivo de fiscalizar o que ocorre 

no interior da escola, não dirigir. Os entrevistados atribuem ao diretor a tarefa de 

fazer as leis e colocar ordem no interior da escola, o que reforça a concepção 

patrimonialista e burocrática que possuem. 

 

Pergunta: 

Quando o/a senhor (a) tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à 
escola, a quem se dirige? Por quê? 
 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 – Olha, a maior parte das vezes reclamações, 
sugestões, como eu participo do Conselho, nas reuniões é 
o momento exato pra reclamar, e dar sugestões, pode até 
falar, é mais democrático.  
Fora disso eu procuro a direção e a vice-direção, A direção 
ou a vice-direção, porque é mais fácil pra resolver, é mais 
rápido, porque se eu passo para o professor vai morrer ali. 
Se eu passo para a direção da escola ela vai conversar 
com ele, e vai observar mais a atitude daquele professor, 
aí vai poder me dar uma resposta mais rápida. 
 

Postura inicialmente 

democrática, com grande 

respeito aos momentos de 

reuniões como espaço de 

debates. A seguir, 

evidencia uma postura 

patrimonialista, 

valorizando o diretor como 

a pessoa certa para dar 

as respostas que 

necessita. 

02 - A ele, o diretor, diretamente.  Eu vou direto nele. Se 
ele não tá eu volto outro dia. Ele é a pessoa mais indicada 
pra dar a informação que eu preciso.  
 

Postura burocrática: o 

diretor é visto como a 

pessoa mais indicada, ou 

seja, mais competente 

para prestar as 
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informações que a 

comunidade necessita. 

Entende que o cargo 

atribui à pessoa poderes e 

saberes que os demais 

não possuem. 

03 - Quando tenho reclamações é sempre para o diretor, 
porque é ele que é o responsável. Agora se tenho alguma 
proposta eu vou ver, mas geralmente é para o diretor ou 
com a vice-diretora. 

Patrimonialista com misto 

de burocrático. 

04 - Sempre a vice-diretora, porque ela está mais presente. 
O diretor, a gente acha, mas sempre nós estamos 
comunicando mais com ela, não sei se porque ele é 
homem, a gente tem mais constrangimento em está 
conversando com ele do que com ela. 

Patrimonialista, porém 

conferindo autoridade à 

vice-direção da escola, 

por ser mulher. 

05 - Normalmente a gente aproveita o conselho 
participativo, esse é o momento que a gente coloca pro 
diretor, professor, que está ali naquele momento. É 
naquele espaço que a gente faz sugestões ou críticas, 
nesses momentos. Eu particularmente, uso esse momento, 
ou no Conselho de Escola ou conselho participativo. 

Participacionista. 

06 - Ao diretor, porque ele é o responsável pela escola. Patrimonialista. 

07 - Ao diretor da escola. Porque ele é o que pode resolver 
e tentar melhorar. Se eu conversar com o professor, pode 
ser que não resolva nada. Eu já conversei com alunos, 
mas os alunos não gostaram e podem xingar. Então o 
diretor pode chamar atenção, chamar os pais e tentar 
melhorar a escola. Só ele que pode, ele que tem trabalhar 
firme mesmo e tentar melhor a escola. 

Patrimonialista com misto 

de burocrático. 

08 - Eu procuro o diretor, porque ele que está acima dos 
professores. A gente conversa com ele em particular e 
depois a gente vai com ele até o professor pra ver a parte 
do aluno e do professor. Eu procuro sempre o diretor, se 
ele é o diretor da escola ele está a par de todas as coisas. 

Burocrática. 

09 - Ao diretor, porém o diretor está só para administrar a 
escola, você não consegue através da direção da escola. 
Você não consegue totalmente algo a frente, porque o 
diretor está para tratar da escola e não a administração do 
prédio em si. Quando se trata de algo que não é do diretor, 
nós procuramos o Ministério Público, a Diretoria de Ensino, 
a Secretaria de Ensino, e a gente vai, nós vamos até essas 
pessoas, se eles não nos atender, porque nós não 
pedimos muito, porque nós pagamos impostos. A escola é 
do Estado, o governo tem por obrigação estar fazendo a 
fiscalização, mas como a fiscalização é pouca, nós 
decidimos e vamos atrás cobrar os nossos direitos. Então 
em um primeiro momento procuro o diretor, se não, outras 
instâncias, nós vamos pra justiça.  

Burocrática, mas com 

consciência dos limites da 

direção. Dessa forma, 

conforme o assunto dirige-

se aos órgãos superiores. 
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10 - Eu gosto de me dirigir diretamente ao diretor. Porque 
primeiro é o ponto mais forte que eu acho pra resolver o 
assunto, pra ir direto ao assunto, não quero dizer que os 
outros não tenham capacidade, mas eu gosto de ir direto 
nele, e sempre que procuro ele, me atende muito bem.  Ele 
é o ponto mais forte da escola, ele é o diretor, é o 
responsável pela escola. 

Burocrática. 

 

A partir das respostas apresentadas, é possível verificar que os entrevistados 

possuem concepções patrimonialistas e burocráticas sobre a escola. São 

patrimonialistas, no que diz respeito à relação externa da direção para com a 

comunidade, pois vêem a pessoa do diretor como sendo capaz de dar respostas aos 

seus problemas. Entretanto, no que diz respeito ao tratamento interno, notamos que 

os entrevistados possuem uma concepção burocrática, por entenderem que o 

diretor, investido de poderes que o cargo lhe confere, possa cobrar dos 

subordinados ações e atitudes que consideram corretas dentro de um espaço 

público. 

 

4.2 Grupo 02 - Condicionantes da Participação 

 

Pergunta:  

A legislação contribui ou prejudica a participação dos pais e da comunidade? 

 

Entrevista/ Resposta Categoria 

01 - Ás vezes atrapalha é muita burocracia. (...) Tem 
muitas coisas que os pais querem fazer, mas a legislação 
não pode, então ela limita, pode até certo ponto. 
 

Às vezes atrapalha e 

limita a participação. 

02 - Não atrapalha, pois os pais não conhecem a lei, 
muitos desanimam quando começam a conhecer a lei, às 
vezes a lei dá trabalho, dificulta, porque os pais gostariam 
de participar com voz ativa dentro da escola, mas a lei 
limita. Exemplo, a lei que protege o direito do professor 
ficar doente, tirar licença, faltar, é lei eu não discuto, mas o 
direito do meu filho de ter aula? Foi essa discussão que 
nós tivemos com os professores. Essa lei limita a 
participação dos pais, porque os pais não concordam com 
isso, e o diretor já cansou de explicar que é direito. Isso faz 
com que alguns pais desanimam, então a lei dificulta muito 
a participação dos pais. 

Limita após a pessoa 

tomar conhecimento do 

seu conteúdo; ela impõe 

barreiras a atuação dos 

pais. 

03 - As leis ajudam a participação dos pais, porque 
estamos vendo o que está acontecendo dentro da escola, 
pra depois a gente ir observando o que está acontecendo 

As leis ajudam na 

participação. 
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para depois cobrar. Se nós não vemos como está 
acontecendo na escola como é que vamos cobrar pra 
melhorar? 
 

04 - Acho que a legislação atrapalha a participação dos 
pais, porque a legislação deu muita liberdade pros 
adolescentes, o pai bater não pode, menor de dezesseis 
anos não pode trabalhar. Acho que estragou muito, essa lei 
atrapalha a atuação dos pais no Conselho. Se o menino 
tiver quinze anos, você não pode fazer nada com ele, 
porque ele é menor (...) 

Prejudica a participação. 

05 – (...) Então, eu não acho que a legislação que não 
contribui. Eu acho que a falta de conhecimento sobre as 
legislações é que faz com que a comunidade ache que ela 
não tem que opinar em nada, que é o diretor quem decide 
e ponto final. Então não acredito que sejam as legislações 
que dificultam. Se pegarmos a federal, que é ela a maior, 
ela que vai determinando as outras, a gente percebe que 
não é a legislação, que não é ela que não permite a 
participação, e sim a cultura. Questão cultural, a maneira 
que vem sendo a educação, que o professor é quem 
manda, sabe tudo e o diretor entra nessa também e a 
comunidade só recebe, ela não participa. 

É a falta de conhecimento 

a respeito da lei que 

prejudica a participação; 

não a legislação em si. 

06 - Acho que a legislação pode ajudar como pode 
atrapalhar. 

Pode favorecer como 

pode prejudicar. 

07 - Tem lei que atrapalha, tem lei que favorece os pais na 
escola, eu não sei explicar sobre leis. 

Pode favorecer como 

pode prejudicar a 

participação. 

08 - Eu acho que ajuda, porque é lei. Favorece a participação. 

09 - Depende da legislação, porque depende como ela vai 
vir, depende de como ela está sendo editada, depende de 
como ela está sendo aplicada. Porque a elite se tranca nos 
gabinetes e fazem as leis para eles, pra eles aquilo ali está 
bom, aonde que pra nós, nós não participamos de nada. 
Então de um certo modo, de uma certa maneira, a 
legislação atrapalha e muito, porque se você chegar em 
um Ministério Público, e falar uma palavra só alterada, já 
está escrito na porta não desacate a autoridade pela lei tal, 
tal, tal. Quem fez essa lei? A legislação. Quem foi que fez 
essa lei? Os deputados. 
Na escola a lei atrapalha, depende da lei, depende de 
como ela foi escrita, como ela foi promulgada, ela nos 
deixa inibido, você não pode falar A ou B, porque você 
pode ser até preso. 

Pode favorecer como 

pode atrapalhar a 

participação. 

10 - A leis ajudam desde que os pais participem. Na minha 
opinião 90% dos pais são maus informados, não sabem 
nada de leis, de direitos de escola.  

Favorece, desde que haja 

a participação dos pais. 
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A legislação é vista como um condicionante que tanto pode favorecer como 

pode prejudicar a participação. Para alguns entrevistados, algumas posturas e ações 

desejáveis na escola, como expulsão de alunos, não são tomadas em função da lei. 

Para outros entrevistados, muitos pais não participam da escola porque não 

conhecem o que é autorizado pelas leis, não se tornando conscientes de seus 

direitos. 

 

Pergunta: 

A distância contribui ou prejudica a participação dos pais e da comunidade? 

 

Entrevista/ Resposta Categoria 

01 - Dificulta um pouquinho, igual uma mãe que é do 
Conselho, ela mora longe e não tem condições de vir para 
escola todos os dias, ela tem que pegar ônibus para vir até 
aqui. Então isso dificulta. Eu não, eu moro do outro lado da 
rua. Qualquer coisa eu estou aqui, qualquer coisinha eu 
estou dentro da escola. Então, a distância dificulta ou 
favorece a participação. Você morando perto é mais fácil. 

Para quem mora longe 

prejudica a participação. 

02 - Não dificulta, eu moro longe, mas tomo ônibus e vou. 
Eu só peço para não brigar se eu chegar atrasada. Os 
outros pais moram bem pertinho da escola. 

Não dificulta a 

participação, mesmo 

morando longe da escola. 

03 – Pra quem mora longe dificulta, mas pra quem mora 
perto não, eu só não posso participar quando estou com 
problema de saúde pra subir e descer escadas.  

Para quem mora longe 

prejudica a participação. 

04 - A minha casa é perto, então não atrapalha, mas tem 
gente que mora muito longe, então atrapalha. Se estiver 
chovendo, chega molhado, ou então tem que vir de carro, e 
aí o pai não vem na reunião, o aluno falta na aula. Acho 
que quem mora perto de uma escola tem que estudar perto 
de casa, cada um em seu bairro. Isso acaba atrapalhando 
a participação do pai, o ideal é cada um no seu bairro. 

A distância atrapalha a 

participação. 

05 Se a criança mora distante da escola, acho que dificulta. 
Não sei dizer exatamente. Pensando melhor, não sei dizer 
se é a distância ou a proximidade, depende do interesse de 
cada um querer ou não participar. Porque tem um pai que 
mora longe e tem a responsabilidade de levar e buscar. Ele 
vai estar mais próximo da escola, em contato com a 
escola, do que aquele que mora vizinho, que o filho pode ir 
sozinho que não tem problema. Não é a distância que é o 
problema, é de cada um, querer ou não participar. 

Depende do interesse de 

cada um em querer 

participar. 

06 - Acho que não atrapalha, em escola de bairro não 
atrapalha, pois moram todos perto, não vem ninguém do 
centro é tudo daqui e hoje em dia tem ônibus para todos os 
lados. 

Não prejudica a 

participação. 

07 - A distância ajuda, quanto mais perto a moradia da Prejudica a participação. 
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escola melhor pra acompanhar os filhos e participar da 
escola. 
08 - Acho que dificulta, porque se os alunos morassem 
perto da escola, o pai poderia participar melhor. Muitos têm 
quer vir na caminhada, os que têm sorte têm um carrinho. 
As casas perto da escola ajuda mais a participar. 

Prejudica a participação. 

09 - A distância é uma das coisas mais péssima que você 
possa imaginar. Inclusive nós sabemos que isso é culpa do 
governo. Por isso, até no conselho de pais nós estamos 
tratando um pouco desse assunto, para que haja uma 
melhora, ou seja, para que haja mais salas de aulas, pra 
que a comunidade estude na sua comunidade, e não tenha 
que sair pra fora, aonde ele tenha que se deslocar vinte 
quilômetro, cinco quilômetro, aonde ele possa vir até de a 
pé pra escola. A distância atrapalha a participação dos pais 
na escola, porque nem sempre você tem uma verba, um 
dinheiro para pagar ônibus, porque você já paga no dia-a-
dia, então você já está gastando, imagina você ter que 
gastar para ir á escola, é um outro gasto paralelo, isso 
atrapalha. Agora se a pessoa mora perto da escola, com 
certeza ajuda na participação. 

Prejudica a participação. 

10 - Atrapalha, quanto mais próximo da escola, melhor e 
ajuda a participação dos pais. 

Prejudica a participação. 

 

A distância entre a escola e a residência é vista, pela maioria dos entrevistados, 

como um condicionante que atrapalha a participação dos pais nas escolas. 

Interessante observarmos que, a única entrevistada que mora longe da escola, não 

considera que a distância possa atrapalhar a participação.  

 

Pergunta:  

A postura do diretor contribui ou prejudica a participação dos pais e da comunidade? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Em relação à escola aqui, ajuda bastante, mas ajuda 
bastante. 
Eu acho que da maneira que o Diretor é aberto ao diálogo 
com os pais ajuda bastante, (...) Se fosse um diretor 
autoritário, seria totalmente diferente, nós já tivemos um 
diretor autoritário e não dá certo. (...) A postura do diretor 
pode favorecer a participação dos pais como pode barrar 
também. 

Se o diretor for aberto ao 

diálogo ajuda, do contrário 

prejudica a participação. 

02 - Ajuda, porque o diretor faz tudo para que os pais 
fiquem na escola. No começo do ano ele faz tudo para os 
pais participarem. É uma postura muito boa. Eu não sei se 
vou conhecer uma outra escola que tenha essa postura. 

Facilita a participação. 

03 - Ajuda. Facilita a participação. 

04 - Acho que atrapalha, porque muitos acham que ele não Atrapalha a participação, 
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faz nada (...) 
(...) Se fosse um diretor mais autoritário iria ajudar mais as 
pessoas a participar. Ele tinha que ser mais autoritário, 
tinha que ser mais firme, ele tem uma cara muito boazinha. 
Um diretor tem que ter postura e se por no lugar dele, “eu 
mando eu faço, não é aluno que vai mandar na minha 
escola”. Agora, aqui não, quem manda é os alunos. Eu 
acho que o diretor tem que mandar, não que a escola seja 
dele, a escola é de todos, mas ele como autoridade, como 
um delegado põem autoridade na sua  delegacia. Lá ele 
tem que responder pelos atos dele e aqui também, porque 
os meninos de hoje, se você deixar a vontade, eles tacam 
fogo, eles quebram até matam professor dentro de uma 
sala aula. Então, acho que ele deveria ser mais autoritário. 

para a entrevistada o 

diretor tem que ser 

autoritário para atrair a 

comunidade. 

05 - Facilita ou dificulta depende da postura dele. Se ele 
tem entendimento da comunidade, trazer família a 
comunidade, com certeza ele está abrindo as portas.  
Apesar de que diretor com essa postura, ainda tem 
dificuldade de constituir o Conselho de Escola. Agora um 
diretor que não traz a família, que não procura um contato, 
ele com certeza dificulta. Se ele já não quer pra uma 
atividade, como é que ele vai trazer pra outras questões 
maiores? Eu acho que a postura dificulta ou facilita a 
participação. 

Depende da postura do 

diretor se favorável ou não 

a participação. 

06 - Ajuda se o diretor tem uma postura de entendimento 
da participação da comunidade, ajuda. 
 

Facilita a participação. 

07 - Eles precisam convocar mais os pais para ajudar a 
cuida da escola. A postura do diretor dessa escola ajuda a 
participação dos pais na escola, a postura dele é de quanto 
mais pais melhor, coisa que anos atrás não tinha. 

Facilita a participação. 

08 - Ajuda, porque ele recebe todos os alunos, o jeito dele 
pode ajudar a participação. 
 

Facilita a participação. 

09 - A postura do diretor ajuda a participação, dependendo 
como ele se retratar tanto diante dos alunos, como diante 
dos pais, ajuda sim. 

Facilita a participação. 

10 - Ajuda, se for uma pessoa educada, atenciosa como o 
diretor dessa escola, tá ótimo, nunca vai ter atrito, mas se 
for o contrário tem atrito porque a escola não é do diretor. 
Aí tem que ter uma reunião de pais e trazer outro diretor. 
Se o diretor tem uma postura de conversar, atrai os pais, 
se for o contrário, afasta os pais e os alunos, eu já estudei 
e sei o que é isso. 

Facilita a participação. 

 

A postura do diretor é vista, pela maioria dos entrevistados, como um 

condicionante favorável à participação dos pais. Dessa forma, verificamos que um 

diretor que considera a participação da comunidade como importante, será um 

grande incentivador para que isso ocorra. Caso seja contrário, não fará nenhum 

esforço para ter os pais intervindo e participando dos Colegiados. 
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Pergunta:  

A disponibilidade de tempo contribui ou prejudica a participação dos pais e da 

comunidade? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Quem tem muita disponibilidade ajuda bastante, no 
meu caso que não tenho muita, atrapalha um pouquinho, 
tem muitas coisas que eu queria estar e não posso estar, e 
eu não posso por causa das crianças, porque o meu tempo 
é curto. 

Se o pai não tem tempo 

prejudica a participação. 

02 - Sempre que eu sou chamada eu vou, só se for um dia 
que não foi possível, eu ligo no dia seguinte para saber o 
que aconteceu. Mas eu conheço muitas pessoas que são 
donas de casa como eu e não querem participar, alegando 
que não tem tempo, mas a gente sabe que estão aí 
jogando bingo. 

Acredita que há falta de 

interesse das pessoas em 

participar. 

03 - O tempo é obrigação, não é desculpa falar que não 
tem tempo pra não ir à escola. 

Não acredita que a falta 

de tempo seja desculpa 

para a não participação.  

04 - Atrapalha porque muitos trabalham e não tem tempo 
pra vir na escola. Na semana tem muitos pais que não 
podem vir. Porque não nos sábados ou domingo? Acho 
que a participação seria maior, porque os pais poderiam 
vir. Então a disponibilidade de tempo dificulta. 

Atrapalha a participação. 

05 - É um grande problema, mas eu não acho que é um 
impedimento. Porque o pai que se condicionar que vai 
participar ele vai se organizar para conseguir participar. A 
gente tem sim problema de disponibilidade, porque todos 
nós somos trabalhadores, mas não é o grande problema 
pra que a gente não consiga participar, aquele que se 
propõe, ele se organiza e consegue participar. 

Quem quer participar se 

organiza para tal. 

 

06 - Ajuda, a comunidade tem que ter tempo para participar 
da escola de seus filhos. Os pais que não participam 
porque trabalham e não tem tempo atrapalha a 
participação. 

Contribui para que haja 

participação. 

07 - Se eu chegar na escola para participar das reuniões já 
falando que não posso ficar muito tempo pra reunião 
atrapalha, é pro futuro dos filhos da gente, então tem que 
interessar, eu acho que a disponibilidade de tempo ajuda 
também. 

Contribui, mas a pessoa 

tem que ter interesse. 

08 - Ter tempo pra vir à escola, eu acho que ajuda. Contribui para que haja 

participação. 

09 - Isso é complicado. Tem uns que trabalham oito horas, 
tem outros trabalham doze horas, nem sempre a gente 
consegue um horário pra todo mundo. Os pais têm 
disponibilidade pra vir na escola, mas os pais precisam ter 
algo pra despertar na cabeça deles que ele é uma peça 
fundamental pra que seus filhos vá bem na escola. Ter 

Contribui para que haja 

participação. 
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tempo ajuda na participação. Porque você está do lado do 
seu filho. A partir do momento que você participa do dia-a-
dia do seu filho, algo vai ser acrescentado, algo vai ser 
melhorado. 
10 - Ótimo, no meu caso que não estou trabalhando agora 
é ótimo. Mas isso também é relativo, porque dependendo 
do horário que o pai trabalha o diretor pode estar marcando 
reunião com ele em outro dia e outro horário, também 
ajuda, é bom. 

Contribui para que haja 

participação. 

 

O tempo é um fator importante à participação dos pais nas escolas. Com as 

respostas dos entrevistados notamos que, se os pais tivessem mais tempo para 

participar, poderiam contribuir efetivamente com a escola e incentivar mais os filhos 

nos estudos. Porém, é possível perceber que a falta de tempo, somada à longa 

jornada de trabalho prejudicam uma maior participação dos pais. 

 

Pergunta:  

O horário das reuniões contribui ou prejudica a participação dos pais e da 

comunidade? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Do Conselho que é um é de manhã, outro é à tarde, e 
outro à noite atrapalha, só que aí que está, os professores 
que trabalham de manhã não querem vir à tarde ou à noite, 
então de manhã a sala fica cheia de professores. Para os 
pais, o melhor horário é à noite, que os horários 
escalonados atrapalham a participação dos pais, pois nem 
todos podem vir nos três horários. Então estes horários 
dificultam a participação dos pais. 

Horários escalonados 

prejudicam a participação. 

02 - São três horários durante o ano, quando os pais 
entram já sabem que é assim. A meu ver não atrapalha 
porque já sabem que os horários vão ser intercalados. 
Quem trabalha já avisa quando não poderá participar, mas 
vai aos outros horários. 

Não prejudica a 

participação. 

03 - Eu prefiro de dia, a noite é ruim. O horário das 
reuniões não atrapalha e nem prejudica, porque é 
obrigação participar.  

Não prejudica e nem 

atrapalha a participação, 

pois vê como obrigação. 

04 – (...) Eu acho que esses horários atrapalham. Acho que 
deveria ser um horário só, não devia ser manhã, tarde e 
noite, deveria ser um horário fixo. Eu ainda não coloquei 
isso nas reuniões, mas pretendo colocar para ter uma 
votação, e coloque em um horário só, porque eu não acho 
legal nunca saber o horário certo. 

O horário atrapalha a 

participação. 

05 - Lá na escola, a gente está com três horários, manhã, 
tarde e noite justamente pra facilitar a participação de 

Não prejudica a 
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todos. A única coisa que eu acho é que a duração é longa. 
Dependendo dos assuntos que a gente tem, traz um 
cansaço, mas como está organizado hoje, contemplando 
os vários períodos, manhã, tarde e noite, acho que assim 
está bem organizado. 

participação. 

06 - O horário é bom é sempre às sete horas da noite e 
termina às dez horas. 

Não prejudica a 

participação. 

07 - Os horários são bons, não atrapalha a participação 
dos pais, as reuniões são sempre a noite, então não 
atrapalha. 

Não prejudica a 

participação. 

08 - Os horários não atrapalham, é sempre à noite. Nós 
entramos às sete horas e saímos às onze horas da noite. 

Não prejudica a 

participação. 

09 - Os horários são coniventes, como a gente combina e 
elabora um mês até antes, não atrapalha. 
 

Não prejudica a 

participação. 

10 - Ótimo, é sempre às sete e meia, sempre à noite, não 
atrapalha. Pra mim não atrapalha. 

Não prejudica a 

participação. 

 

Para os entrevistados, os horários em que as reuniões são marcadas não 

dificultam a participação dos pais. Dessa forma, esses não podem ser considerados 

condicionantes limitadores. Notamos também que, para alguns entrevistados, ter um 

horário fixo para as reuniões, e de preferência à noite, seria melhor para a 

participação. Além disso, percebemos que a duração da reunião é um fator que traz 

certa angústia aos entrevistados, pois segundo alguns, as reuniões acabam se 

estendendo por horas, o que desestimula a participação. 

 

Pergunta:  

A disposição da comunidade contribui ou prejudica a participação dos pais e da 

comunidade? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - É muito devagar, eles não têm vontade de participar, 
se acomodam da situação. Os filhos estão estudando, 
deixa lá. Não há disponibilidade, disposição dos pais para 
participar da escola não. 

Prejudica a participação. 

02 - Na escola, o que dificulta a participação são os 
próprios pais, é a comunidade, porque os pais que querem 
participar eles participam, entram na escola na hora que 
quiser, nas aulas dos professores, você chama os pais e 
eles dizem que não tem tempo, não tem muita vontade em 
participar, a comunidade dificulta. 

Prejudica, não vê 

disposição por parte da 

comunidade em participar 

da escola. 
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03 - Ajuda, os pais têm que participar, a comunidade tem 
disposição em participar. 

Contribui para a 

participação. 

04 - É mínima, não favorece a participação. Não há 
disposição, eles não estão nem aí pra escola, mas 
deveriam estar porque os filhos deles estudam aqui. 

Não favorece a 

participação. 

05 – (...) Eu não consigo enxergar que a comunidade quer 
participar, o que eu vejo hoje é assim: “eu vou arrumar 
problema? Já tenho que vir aqui nas reuniões dos pais”. 
São esses os comentários que a gente ouve, porque, 
justamente eles não têm conhecimento do Conselho de 
Escola, ainda. Esta postura da Ditadura está muito 
presente, ainda não se concretizou a democracia, o 
exercício da cidadania, as pessoas não conhecem isso. 
Por isso dificulta, por mais que o diretor chame, convide. 
(...) 

Não favorece a 

participação. 

06 - Não tem disposição da totalidade, mas se são 
convidados eles participam, então ajuda. 

Favorece a participação. 

07 - Tá muito fraco, precisava de vir mais pais participando 
da escola. Se não tiver disposição atrapalha.  

Não favorece a 

participação. 

08 - A disposição ajuda, mas a classe trabalhadora já está 
muito cansada, muito esgotada, chega do trabalho e vai 
dormir, não tem aquela disposição, aquela vontade. 

Favorece, mas entende 

que o cansaço diário não 

contribui para a 

participação.  

09 - A disposição da comunidade ajuda, mas ainda está 
pouco, precisa melhorar mais. 

Favorece a participação. 

10 - Se todos os pais tivessem disposição, a escola pública 
era diferente. Aqui nessa escola tem. Tem uns 70% dos 
pais com disposição em participar, deveria ter mais. Em 
outras escolas que a gente conversa com pais não tem 
disposição. Isso atrapalha porque os pais não conhecem 
leis, não sabem o que acontece na escola, só sabe 
reclamar, xingar, porque não participam. 

Favorece a participação. 

 

Os entrevistados entendem que não há, por parte da comunidade, disposição 

para participar da escola. 

 

Pergunta:  

O estímulo contribui ou prejudica a participação dos pais e da comunidade? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Tem estímulo para participar. A direção da escola dá 
todo estímulo para participar, eles ligam, eles conversam 
eles chamam, dão a atenção que o pai quer. Acho que 
você quer ser recebida na escola atenciosamente pela 

Favorece a participação.  
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direção da escola, porque você chegar no lugar e olharem 
feio pra você, você pega e vai embora 
02 –(...) os pais que querem participar eles participam, 
entram na escola na hora que quiser, nas aulas dos 
professores (...) 

Favorece a participação. 

03 - O diretor favorece a participação dos pais, tudo que é 
pra fazer é com ele. É ele que está ali pra dar ordens, e ele 
pode favorecer a participação dos pais. 

Favorece a participação. 

04 - Acho que ajuda, essa escola eles fazem jogos, festas, 
festa junina, pra ver se eles vêm, mas a comunidade não 
ajuda não, não se manifesta 

Favorece, mas a 

comunidade não participa. 

05 – (...) Aqui na escola, na primeira reunião, o diretor 
explica o que é Conselho de Escola, convida para 
participação, mas mesmo assim, são poucos os que 
querem participar. 

Favorece, mas poucos 

participam. 

06 - Nessa escola há estímulo a participação. Eles 
convidam pra reunião, pede pra turma dar opinião, pra vir a 
escola e ver o que está acontecendo em sala de aula. Há 
estímulo a participação. 

Favorece a participação. 

07 - Deveria convocar mais pedir mais pros pais participar. Favorece a participação. 

08 - A escola aqui é ótima, está sempre convidando, 
estimulando a participação dos pais. 

Favorece a participação. 

09 - Há estímulo da escola para que os pais participem. Favorece a participação. 

10 - Nessa escola estimulam a participação, estão sempre 
mandando bilhetes, estimulando a participação dos pais, 
isso estimula, a gente percebe que há interesse. 

Favorece a participação. 

 

Todos os entrevistados entendem que, na escola, há estímulo à participação, o 

qual é visto como condicionante favorável. Apesar de haver incentivo, os 

entrevistados entendem que não há uma presença de pais que possa ser 

considerada satisfatória ou significante. 

 

4.3 Grupo 03 - Postura de Participação 

 

Pergunta:  

O que é participação para o/a senhor (a)? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - E o que eu puder ajudar eu ajudo. Participar está 
relacionado a ajudar. Aluno pede giz, se eu estiver sem 
fazer nada eu posso ir à diretoria pegar giz, às vezes tem 
um aluno passando mal dá para ir lá e ajudar. 
Na hora do recreio, não custa dar uma andadinha, ver se 
tem alguma criança fazendo alguma coisa errada, pedir 
para não fazer isso. Ajudando a tomar conta. 

Ajudar. 
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Ajudando e participando ao mesmo tempo, o que der, 
dentro do seu limite para fazer, é indiferente se é ajudando 
aluno, ou professor ou algum funcionário. 
02 - Ir lá sempre que sou convocada pra reuniões, pedir 
alguma reunião extraordinária, que for conveniente pedir. 

Ir à escola sempre que for 

convocada, ou seja, 

ajuda. 

03 - Participar pra mim é estar lá junto, fazendo alguma 
coisa, ajudar no que a gente pode, nas horas vagas, 
porque a gente que é mãe de família, tem um diário pra 
gente fazer. 

Ajudar. 

04 - Eu acho bom, porque eu estou aprendendo mais como 
é uma escola pública, que acontece dentro dela. A idéia 
que eu tenho de participação é que eu tô ajudando várias 
pessoas, tô achando muito bom, com sentido de melhorar 
a vida delas. Então participação é ajudar, vir às reuniões e 
o que eu puder fazer, eu farei. 

Ajudar. 

05 - Eu poder sugerir, dar a minha opinião, me colocar, 
participar é isso. Claro tem atividade dentro da escola que 
se precisarem e se tiver oportunidade de estar presente, 
também é importante. Participar é isso, é estar presente ali, 
debater discutir, opinar, às vezes a gente até discorda, mas 
há respeito. Participação é isso pra mim. 

Estar presente, debater, 

discutir e opinar, se 

colocar. 

06 - É estar ali no dia-a-dia, vendo tudo aquilo que 
acontece. Eu participo daqui agora, eu participo da 
comunidade, participo do sindicato, participo da Igreja. 
Então é participar daquilo que você acredita que pode 
ajudar, e isso se dá em tudo. Você tem que estar por 
dentro do que acontece na comunidade e a escola faz 
parte da comunidade. 

Ajudar. 

07 - É vir nas reuniões e ver o quer eles estão fazendo, o 
que estão querendo, participar pra mim é isso. 

Ter informações. 

08 - Participar pra mim é tudo, é estar compartilhando 
todas as coisas da escola. É estar presente no dia-a-dia. 

Estar no dia-a-dia da 

escola. 

09 - Participar é você está ali junto um com o outro 
discutindo, isso tá certo, isso não está certo, vamos até um 
órgão público, vamos até uma instituição, vamos até a 
Polícia Federal, vamos no Ministério Público, vamos à 
Receita Federal ao Ministério da Fazenda, Ministério da 
Cultura. Isso é participar, é você estar com a mente aberta 
para saber dos seus direitos e saber onde buscar os seus 
direitos. Isso é a participar. 

Discutir os direitos e 

cobrar providências dos 

órgãos competentes. 

10 - Ajudar, dar opinião, tá lutando. Se precisar participar 
de reunião fora da escola, de reivindicar alguma coisa dos 
governantes, se for preciso manifestação pública. Pra mim 
participação é isso. 

Ajudar e também 

reivindicar. 

 

A participação, para a maioria dos entrevistados, está relacionada a ajudar a 

escola. Notamos que, dessa forma, a presença dos pais fica restrita a possíveis 

contribuições que possam trazer algum benefício momentâneo. Apenas dois dos 
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entrevistados entendem que a participação possa ser utilizada para discutir, cobrar e 

aprofundar os direitos. 

 

Pergunta: 

 O que o/a senhor (a) acha de eleição para diretor? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Olha, eu nunca participei de eleição para diretor. Se 
houvesse seria complicado, você não conhece a pessoa, 
você conhece a pessoa convivendo com ela.  
(...) as aparências enganam, então uma eleição para 
diretor, seria um pouco complicado, é um tiro na água. 
Você está votando uma coisa que você não sabe se é 
aquilo mesmo que se quer. Tem que conhecer muito a 
pessoa pra saber se é mesmo aquilo que se quer. 

Não concorda. Acha muito 

complicado. 

02 - Eu acho que não dá certo não. Pra comunidade votar, 
ela deve conhecer o candidato, conhecer a idéia de cada 
um. (...) O Diretor deve ser competente e essa 
competência tem que vir daquilo que ele apresenta pro 
Estado. O Estado que deve definir se ele é competente ou 
não pra dirigir uma escola. 
Então sinceramente, com a pouca experiência que eu 
tenho, acho que não dá certo a comunidade eleger diretor. 

Não concorda, entende 

que isso seja tarefa do 

Estado, evidencia assim, 

a defesa do critério 

burocrático na escolha 

dos diretores. 

03 - Podia ter, seria legal, mas daí, o diretor que é legal e 
vão votar em outros, mas aí, ia ficar igual eleição. Não sei, 
iam tirar o diretor a vice-diretora, os que são os melhores... 
Acho que seria interessante a comunidade votar. 
 
 

Acha que “seria 

interessante”. Evidencia 

uma postura democrático 

representativa, porém, 

relativiza essa postura 

quando aborda pessoas 

concretas. 

04 - Muito bom. Acharia muito bom. Porque aí as pessoas 
saberiam colocar a pessoa certa. Não sei se vai ser igual 
os presidentes que a gente coloca por ai, mas a gente 
votaria talvez na pessoa certa. 
 
 

Apesar de ter 

demonstrado uma 

tendência favorável ao 

autoritarismo e a 

burocracia, nesse item a 

entrevistada se mostra 

favorável à eleição para o 

cargo de direção. 
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05 - Eu não sei são duas questões complicadas tanto da 
comunidade, quanto o concurso tem parcela de 
contribuição, tanto de um lado, quanto de um outro. 
Eu penso que o concurso é o mais justo, porque entra 
quem está capacitado realmente, mas esse diretor tem que 
estar disponibilizado a conhecer a realidade daquele lugar, 
do bairro que está, como que funciona, conhecer a 
realidade para poder trabalhar mais próximo da 
comunidade.  
Diretor que é só indicado, tem a coisa da rotatividade, que 
eu não sei se é importante para a escola, porque o diretor 
está desenvolvendo um trabalho e tem que sair e entra um 
novo, e aí ele vai começar tudo de novo. Tem as duas 
contribuições de um lado quando é eleito pela comunidade 
facilita algumas coisas, por outro lado, o concursado traz a 
estabilidade que é importante dentro da escola. 
(...)Eu penso que o concurso tem essa estabilidade de 
estar lá, mas por outro lado não diz que ele tem que ter o 
compromisso de conhecer essa realidade. 
O diretor, que é eleito pela comunidade, acaba trazendo 
todo o conhecimento que tem da realidade daquele lugar e 
isso facilita a relação com a comunidade, mas que isso 
também acredito que isso não é impossível ao diretor 
concursado, ele pode construir junto com a comunidade, 
então eu não sei dizer o que é melhor. 

Não tem uma posição 

definida a respeito do 

assunto, entende que 

tanto o concurso quanto a 

escolha de direção 

possuem pontos positivos 

e negativos. Porém, acha 

que o concurso seja o 

mais justo, pois classifica 

os mais capacitados, o 

que evidencia uma 

concepção burocrática. 

06 - A comunidade até poderia escolher dentro do corpo 
dos que trabalham na escola. Já está sendo assim, na 
última reunião nós escolhemos a vice-diretora. É 
interessante escolher o diretor porque os pais e os alunos 
sabem quem é o profissional mais capaz, com estudo e 
bom relacionamento. Para ser diretor, tem que ter estudo e 
um bom relacionamento. 

Acha uma proposta 

interessante, mas tal 

escolha deve ocorrer com 

os profissionais que 

atuam na escola. 

Evidencia uma postura 

participacionista. 

07 - Eu acho que pode ter isso aí, pode ser que através da 
eleição a gente pode colocar alguém mais definida na 
escola, que consegue se impor mais na escola. Ser mais 
definida o que vai fazer com os alunos, além de ser legal 
com os alunos deve exigir dele também, para que ele se 
esforce, então a direção tem que se impor mais com os 
alunos. 
 

Mostra-se favorável a 

eleição de direção, o que 

no primeiro momento 

parece ser uma postura 

participacionista. Em 

seguida o entrevistado 

sustenta que a eleição 

deve fortalecer a posição 

e posturas da direção 

diante dos alunos e a 

“ordem” no ambiente 
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escolar. 

08 - Eu acho que é ótimo. Igual eleição de quatro em 
quatro anos, é bom pra ter renovação, porque todos nós 
falhamos. 
 

Favorável à eleição para 

que haja renovação. 

09 - É complicado porque muitas pessoas hoje ainda não 
têm ciência do que é o diretor, do papel do diretor. De 
repente pode ter eleição e você pode colocar uma pessoa 
que não tem noção nenhuma de direção, então tem que ter 
uma seleção, acho que deve ter um concurso público, 
porque ele vai ter que mostrar que realmente ele está apto 
a ser um diretor, e não uma pessoa que não tem cultura, 
uma pessoa que vem só através da política se infiltrar pela 
política a ser diretor que vai ser apenas um coronel não 
sabe de nada.   
 

Contrário à eleição. 

10 - É ótimo, acho que deveria ter, nós vivemos em um 
país democrático, se eu gosto desse diretor, pode ser que 
tenha pai que não goste, então poderia ter eleição para 
estar renovando, os pais votando. 

No primeiro momento, o 

entrevistado mostra-se 

participacionista e 

favorável a eleição para 

diretor. Mas, durante a 

entrevista, percebemos 

que para ele, o ingresso 

no cargo de direção deve 

ocorrer via concurso, e 

caso o diretor não 

corresponda às 

expectativas da 

comunidade, esta pode 

votar pela sua 

permanência ou não no 

cargo. 

 

Em relação à eleição para diretor de escola, notamos que não há consenso nas 

respostas dos entrevistados. Alguns entendem que poderia haver eleição, tendo em 

vista que isso significa democratização dos espaços públicos, com possibilidade de 

renovação ou aprovação das atitudes do diretor, evidenciando uma concepção 

participacionista. Outros entendem que pode haver eleição, desde que a 

comunidade de fato participe da escola. Há os que são contrários à eleição, por 
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entenderem que a comunidade não possui condições para escolher o diretor; 

entendem ser tarefa do Estado a definição do perfil do profissional que atuará nas 

escolas, promovendo a contratação através de concurso. Dessa forma, esses pais 

evidenciam uma concepção burocrática com relação o preenchimento do cargo de 

diretor. 

 

Pergunta:  

Participar para o/a senhor (a) é ser informado (a); ser consultado (a); fazer as 

tarefas; dividir a gestão; é dirigir a escola? Por quê? 

 

Entrevista/Resposta Categoria 

01 - Eu acho que participar da escola é ser informada o 
que acontece na escola, você saber quando precisa de 
alguma coisa o que você pode e o que não pode fazer, 
você participando da escola você fica muito bem 
informada. Participando do Conselho é um lugar que você 
se informa de tudo em geral que acontece na escola. 

 Informação.  

02 - Eu acho que participar é um pouco de cada coisa. A 
direção da escola para ser bem dirigida ela depende muito 
da gente, das decisões que a gente toma, do que a gente 
faz. Então eu acho que é um pouco do que a gente faz, é 
ser bem informada, e pra isso tem que tá lá conhecendo as 
coisas.  
(...) 
No caso da comunidade dirigir a escola, eu acho que não 
daria certo (...) 
Tem que ter um diretor, que saiba o que está falando, que 
entenda de lei, do ECA, entenda um pouco de tudo, porque 
se você der de cara com um diretor que sabe menos que 
você,  como vai ficar essa escola? Acho que a comunidade 
dirigir a escola, não dá certo não. 
 

Apresenta um grau de 

participação mais voltado 

para a informação, não 

acredita que a 

comunidade possa dirigir 

uma escola e por isso 

sente a necessidade de 

um diretor bem preparado 

que entenda de leis. 

Evidencia-se assim, uma 

postura patrimonialista e 

burocrática. 

03 - Participar para mim em tudo que eles me chamam eu 
tô lá com eles. Participar pra mim é muita coisa, eu só vou 
pra escutar e às vezes dou opinião. Nas reuniões, eu sou 
informada das coisas, mas isso não é participação é só 
uma informação, participação é eu estando lá junto com 
eles, não é tanto serviço, é vendo a parte do aluno e 
professor. Não dirigir a escola com o diretor, é estar lá pra 
ajudar, dar uma palavra pro aluno, professor e diretor. 

A participação é limitada a 

ajudar a escola.  

04 - Hoje a participação está sendo mais a informação. 
Mas eu acho que a participação deveria mais, ficar a par 
de tudo que acontece aqui, não só do aluno quebrar, aluno 

Aposta em uma gestão da 

comunidade em conjunto 
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brigar. Acho que participação seria a gente dirigir junto com 
o diretor, porque a gente não ia saber dirigir sozinho. Não 
concordo em dirigir sozinho, porque a gente também não 
pode pegar uma casa desse tamanho e dirigir sozinho, 
porque não tem nem experiência. Deveria ter o diretor, mas 
com a ajuda dos pais, dirigir junto seria participação para 
mim. 

com a direção. Contraria 

assim suas posturas 

anteriores, segundo as 

quais a escola deve ser 

dirigida com mais 

autoridade e menos 

democracia. 

05 Eu não acredito que é só informando, só ouvindo, eu 
não acredito nisso. Eu acredito que participar é estar a par 
e se você não concordar, você pode também sugerir e 
tentar mudar aquilo. Não é só ser informado. 
Dividir a gestão, talvez seja o mais próximo de participar, 
porque dividir significa não só passar, você vai fazer isso, 
dividir é tudo, não é dividir, é participar, é estar participando 
das tarefas sim, é estar participando das verbas, questões 
administrativas. Tem a questão dos funcionários na escola 
vem uma verba pra isso e tem que decidir se paga dois, se 
paga três, como as questões pedagógicas, não dá pra 
gente participar só fazendo uma ou outra coisa. Participar é 
estar a par de tudo e se for necessário opinar, decidir.  
Dirigir a escola, eu penso que é complicado por conta 
disso. A gente não tem condições, enquanto pai, estar no 
cotidiano, no dia-a-dia, pra isso precisa de alguém que 
esteja, que é o diretor, e ele tem essa capacidade de 
conseguir ver o todo, pra dividir com a gente. A gente 
participar, decidir, resolver, solucionar. A gente dirigir 
exatamente, pode ser que pra mim que trabalho não dá, 
mas os pais que não trabalham, pode ser, ele participar de 
dirigir a escola. Tem pais que se disponibilizam, igual em 
uma outra escola daqui da cidade. A mãe faz um trabalho 
voluntário, ela está sempre na escola, conhece os alunos, 
porque ela tem essa condição. A partir do momento que 
tiver acho que é até viável, mas hoje, o que a gente 
percebe é que não é isso é só o diretor mesmo quem 
dirige. Mas não é impossível construir essa direção com 
conselho gestor, não acho que seja impossível não. 

Acredita ser possível 

através de um conselho 

gestor dirigir a escola 

junto com o diretor, 

evidenciando uma postura 

participacionista. 

06 - Não é participar da direção, é participar do dia-a-dia da 
escola, do ensino, da alimentação, não dirigir a escola. É 
ver o que está certo e o que está errado e falar o que está 
errado e o que está certo. É resolver as questões se o 
aluno está sendo mal tratado, porque o aluno não está 
conseguindo aprender, acompanhar o estudo. A gente 
pode ajudar a dirigir a escola na cobrança, mas a escola 
que tem que batalhar pra resolver o que está errado. 
Dirigir a escola cabe ao diretor. Os pais é mais ver o que 
está errado e cobrar, executar, pintar a escola, ajudar na 
questão da segurança, no que precisar, mas na parte da 
direção não tem nem como. 

Participar é acompanhar o 

dia-a-dia da escola e 

ajudar no que for possível. 

Está mais próximo a 

executar as tarefas. 

Acredita que dirigir a 

escola é de competência 

exclusiva do diretor. 
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07 - Ser informado, consultado e fazer as tarefas. Porque 
se nada for feito nada vai pra frente. Então é informar, 
consultar e fazer. Dirigir a escola, só pode ser dirigida pelo 
diretor e pela administração. Agora a gestão deve ser 
discutida por todos, mas quem decide é o diretor. 

Ser informado, consultado 

e fazer as tarefas. A 

direção da escola é de 

competência do diretor. 

08 - Acho que é ser informado, para que eu possa estar 
por dentro do assunto. Quem informa é a direção da 
escola. 

Ser informado. 

09 - É tudo isso, é participar, é dirigir, mas um dirigir 
participativo onde você dá suas idéias onde você acha que 
algo vai ser melhorado, deve ser melhorado. O pior é fazer 
as tarefas, fazer as tarefas não é fácil, você deve ter 
paciência. Participar para mim é tudo. Quando eu comecei 
a participar do Conselho da Escola eu dei minha cara a 
tapa. Eu quero ajudar os alunos, eu quero ajudar a escola, 
até ajudar o governo não sonegando os impostos, então 
participar é tudo. 

Entende que participar é 

realizar todas as ações 

possíveis dentro da 

escola. 

10 - Manter-se informado. Porque se você é informado 
você está a par do que está acontecendo e tem como 
correr atrás. A partir do momento que você tem 
informação, você pode até dirigir a escola, sem informação 
não tem como participar de nada. Mais importante é a 
informação. 

Ser informado, pois 

acredita que com a 

informação é possível 

desempenhar as demais 

funções. 

 

A participação, para os entrevistados, está mais direcionada para o campo da 

informação e da execução de tarefas. Poucos entendem a participação como divisão 

da gestão e nenhum dos entrevistados a entendem como autogestão. A maioria 

acredita que a direção da escola seja de competência exclusiva do diretor. Dessa 

forma, tomando como referência os graus de participação elaborados por Bordenave 

(1994, p.31), verificamos que a maioria dos entrevistados encontra-se no grau mais 

baixo de participação. 

 

Pergunta: 

O/a senhor (a) acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas 

indesejável? Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 

 

Entrevista/Resposta Categoria 
01 - Eu acho que ele é a primeira. É possível e indesejável. 
Eu acho que às vezes os pais têm muitas barreiras, eles 
não aceitam muitos professores, porque mexe com eles, 
eles não aceitam, acho que somos indesejáveis, pelos 
professores. 
A direção sempre nos atendeu muito bem, eu nunca 

Possível, porém 

indesejável por parte dos 

professores. 
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percebi que eu chegasse e eles não gostassem, sempre fui 
bem aceita eu pelo menos nunca percebi que a direção 
não quisesse nossa participação. 
Ela é possível, mas indesejável por parte dos professores. 
02 - Pra mim ela é possível e desejável, espero que para 
as outras pessoas também seja desejável, eu gosto de 
participar da escola para saber o que acontece. Eu me 
sinto bem indo. 

Possível e desejável. 

03 - A participação é possível e desejável, porque ali eles 
estão falando e eu estou entendendo tudo, embora eu não 
saiba ler, mas eu estou entendendo tudo. Então a minha 
participação é possível e desejável. 

Possível e desejável. 

04 - Eu não sei te falar, mas pode ser que seja indesejável, 
porque eles, os professores, não gostam muito que a gente 
entre no Conselho, porque a gente vai falar, “mas você 
também faz isso com tal aluno”. A gente vai apontar, e elas 
não acham muito bom. A gente não é desejável. A 
participação é possível. Elas não podem votar contra isso. 
Não acho que seja a maioria, mas elas não gostam de ser 
apontadas. Elas também erram, não são só os alunos. 

Possível, mas indesejável 

por parte dos professores. 

05 - Acho que ela é possível e desejável, acho que sim. O 
diretor chama todos os pais a participar. Ele não faz o 
Conselho funcionar por obrigatoriedade. A gente percebe 
isso, na dinâmica que é. Ele faz funcionar porque ele 
também acredita, Isso faz com que a nossa participação 
seja possível e desejável no Conselho. 

Possível e desejável. 

06 - É possível e desejável. É possível porque ela já está 
acontecendo. É desejável porque eu não sabia de tudo 
isso aí e a gente está aprendendo. 

Possível e desejável. 

07 - Pra mim ela é desejável, pra mim ela é importante. Eu 
preciso dela, porque meus filhos estão estudando aqui na 
escola. Eu preciso estar por dentro acompanhando o dia-a-
dia dela. Então ela é possível e desejável. 

Possível e desejável. 

08 - Ela é possível e desejável, porque através do meu 
esforço dá para eu participar pra que a escola tenha mais. 

Possível e desejável. 

09 - Ela é possível, mas é indesejável. Porque indesejável? 
Porque o governo vai ter ciência que nós pais estamos 
organizados, estamos cientes das leis, estamos cientes 
das diretrizes da escola, o que ocorre na escola e dos 
nossos direitos e que nós pais temos, isso é indesejável 
para o governo.  
Para mim a participação é possível e ótimo. É possível e 
desejável, porque pra mim é de grande orgulho estar 
participando da escola. Incentivo meu filho e para mim 
completa meu ego, porque eu estou fazendo parte da 
sociedade, eu sendo excluído da sociedade, eu não estou 
me trancando, eu estou de ouvido aberto e de olho aberto, 
onde eu procuro meus direitos. 

Possível, mas indesejável 
para o governo e possível 
e desejável para o 
entrevistado. 

10 - É possível e desejável. Primeiro porque eu quero e a 
escola quer também. Eu necessito, eu quero estar a par do 
que está acontecendo. Isso é importante demais, porque 
eu vou ficar de consciência limpa que eu estou 
colaborando não só para meu filho, como para os demais. 
O que a gente consegue hoje, vai ficar para sempre. 

Possível e desejável 
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Os entrevistados entendem a sua participação como possível e desejável, 

porém, alguns acreditam que os professores e o governo não gostam dessa 

participação, tendo em vista que os pais a partir do momento que participam, 

começam a cobrar e questionar o que consideram incorreto. 

 

Pergunta: 

O/a senhor (a) acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, 

representam de fato os demais pais? Por quê? 

 
01-Eu creio que sim, eu penso que da mesma maneira que 
eu brigo pela minha menina, eu estou brigando pelos 
outros também. Da maneira que eu briguei pela questão do 
Camp, eu briguei pela minha menina, só que tinha cinco na 
mesma situação que ela. Então quando há uma briga 
dessa, favorece a todos, então representa todos sim. 

Acredita que representam 

os demais pais. 

02 – Eu acho que a gente tenta o máximo possível 
representar os demais pais, porque eles têm liberdade para 
perguntar o que está acontecendo na escola na hora que 
quiser. Acredito que representa sim, porque se não for 
dessa maneira não tem razão de ter o Conselho. Eu 
acredito que sim, porque são mais de mil e quinhentos 
pais, não tem fundamento nenhum existir o Conselho se 
não for para representar os pais e alunos. 

Acredita que representam 

os demais pais. 

03-Não, nós representamos nós mesmos. Eles que devem 
ir, não só nós, eu acho que tem que ter mais pais, se os 
pais entrarem ali, a escola melhora mais, os outros têm 
que ir também. 

Não representam os 

demais pais; cada um 

representa a si próprio. 

04-Não, porque são mínimos, poucos pais querem 
participar do Conselho, então não daria pra representar 
todos. Acho que deveria ter mais pais participando, 
ajudando, porque dois, três pais não adianta. (...) 

Não representam os 

demais pais. 

05- Eu penso que não, porque os pais que estão lá 
representam na teoria, mas na prática não. Porque os que 
estão no Conselho não sabem o que os demais pais 
querem. Eu penso que o papel é de representação, porque 
se os dois mil pais quisessem participar não teria como, 
não tem espaço. Os que participam levam a sua posição, 
sua experiência, não foi decidido pelo coletivo, o que os 
outros pais pensam e querem. Acho que o Conselho de 
Escola para funcionar teria que ter um momento com a 
maioria dos pais para discutir as questões e aí sim levar as 
decisões para o grupo do Conselho. 
 

Embora entenda que o 

papel dos membros do 

Conselho de Escola seja o 

da representação, a 

entrevistada acredita que 

os membros do Colegiado 

não representam na 

prática os demais pais, 

pois não há uma consulta 

prévia, dessa forma cada 

um vota nas reuniões 
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conforme sua experiência 

de vida. 

06 - Sim toda associação é assim, aqueles que estão lá 
foram eleitos prá representar o total da comunidade, no 
sindicato é assim, na escola é tudo assim. 
 

Representam os demais 

pais. 

07 - Eu acho que não representam, quando mais 
participação de pais melhor. Eu venho a escola com a 
intenção de acompanhar o meu menino. Quando eu entro 
na sala o aluno que está bagunçando ele pára, porque eu 
digo que vou falar para o pai dele. Na reunião de Conselho 
de Escola eu represento o meu filho, eu tô tentando fazer o 
melhor para ele. Agora o outro pai tem que fazer a parte 
dele. 
 

Não representam os 

demais pais; apenas, seus 

filhos. 

08 - Acho que não, porque era para os outros pais estarem 
participando.  Cada um tem o seu modo de ser. Eu não 
represento não. 
 

Não representam os 

demais pais. 

09 - Mais ou menos, entre parênteses, mas representam, 
porque nem todo o pai despertou pra situação, nem todos 
os pais estão presentes naquela hora, porque não tem 
hora pra tá. Mas quando junta um grupo de pais aonde a 
gente conversa com todos, na medida do possível pra que 
eles estejam a par da situação, aí você pode ter certeza 
que você vai ter êxito, a representação dos pais, mesmo 
que sejam três ou quatro pais ali, está representando sim.  
 

Representam os demais 

pais. 

10 - Representa, mas eu acho que deveria ter uma 
participação geral. Não pode ser só eu informado, todos 
devem estar informados. Eu acho que tem que ter a 
informação geral, os pais tem que ter mais informação. Eu 
acho que nós no Conselho representamos os outros pais, 
mas eu gostaria que os outros pais fossem informados 
também. 
 

Representam os demais 

pais. 

 
 

 Mesmo tendo participado de um processo de eleição para compor o Conselho 

de Escola, metade dos entrevistados não se considera representante dos demais 

pais no Colegiado. Tal postura mostra que metade dos pais não conhece o 

significado da representatividade liberal democrática e do papel que possui o 

colegiado como representante dos demais pais da escola. A outra metade dos 

entrevistados se reconhece como representante dos demais pais, tendo claro que 

não seria possível a todos os pais da escola participarem do Conselho de Escola e 

que, por isso, se faz necessária a representação. 
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4.4 Análise Geral das Entrevistas 

 

A partir das entrevistas realizadas e das análises apresentadas, verificamos 

que os pais membros do Conselho de Escola, no geral, apresentam um discurso 

participacionista, mas na prática possuem atitudes e posturas patrimonialistas com 

relação à escola, sendo que muitas vezes essas posturas e atitudes se mostram 

também burocráticas. Dessa forma, os entrevistados vêem o diretor como 

responsável por tudo na escola e delegam a este, em muitos momentos, poderes 

que seu cargo não lhe confere. A combinação das concepções patrimonialista e 

burocrática é conciliada com uma visão modesta de participação por parte dos pais. 

A postura patrimonialista dos entrevistados fica mais evidente quando 

relacionada às resoluções de questões do seu interesse por parte do diretor. Bem 

como no relacionamento que o diretor deve ter para com a comunidade, sendo que, 

em muitos momentos, os entrevistados entendem que o diretor é o “dono” ou o 

“chefe” da escola e, portanto, deve decidir e definir os assuntos a ela relacionados, e 

ao mesmo tempo solucionar ou elucidar algum problema ou dúvida da comunidade. 

A concepção burocrática dos entrevistados é evidenciada quando se 

expressam, principalmente, sobre como deve ser o relacionamento do diretor com 

seus subordinados no interior da escola. Os entrevistados entendem que cabe ao 

diretor cobrar posturas, atitudes e ações dos professores, funcionários e alunos, 

além de cumprir e fazer cumprir as leis, para que a escola funcione dentro de uma 

determinada “ordem” e o pai saiba a quem se dirigir, quando tiver necessidade. 

Para a maioria dos entrevistados, a escola pertence à comunidade, porém, 

entendem que esta não deva dirigi-la. Atribuem essa tarefa ao diretor, por julgá-lo 

competente e com formação para tal, o que os entrevistados acreditam que os pais 

não possuem. Sendo assim, a participação dos pais fica restrita à ajuda e à 

informação para, se for necessário, executar algo, mas não cogitam a possibilidade 

de dirigirem a escola, nem mesmo de elaborarem o currículo ou o plano escolar. 

Sustentam, em vários momentos, que sua função no interior da escola seja mais 

fiscalizadora do conteúdo, e ponderam que não possuem embasamento teórico para 

saber se esse conteúdo é de fato o que deveria ser ministrado aos alunos. 

Diante do quadro apresentado, é possível concluir que os pais membros do 

Conselho de Escola possuem perfil ideológico predominantemente patrimonialista e 

burocrático, que se combinam a uma mentalidade com baixo grau participacionista, 
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vinculados a valorização dos procedimentos da informação ou, no máximo, de 

consulta ocasional ou setorial. Não identificamos pais com um perfil ideológico puro, 

mas sim a combinação de posturas e práticas de perfis diferentes, que se articulam 

dependendo da situação do momento. Notamos que a concepção liberal 

democrática praticamente não aparece entre os entrevistados, fato que pode ser 

justificado, em parte, pela fraca tradição democrática brasileira, no que diz respeito à 

possibilidade de uma efetiva participação popular nas decisões governamentais. 

Em relação à contratação para o preenchimento do cargo de diretor, não há 

consenso entre os entrevistados. Contudo, notamos que a admissão por concurso 

público é a forma que uma boa parte considera como correta. Há até os que 

procuram fazer uma combinação entre concurso e eleição, sendo que, para esses 

entrevistados, o diretor deve prestar concursos para mostrar e comprovar seus 

conhecimentos ao Estado; porém, após um período no cargo, a comunidade deve 

votar se esse diretor continua ou não. Há também os que acreditam que não 

possuem competência para escolher a direção da escola. Alguns demonstram que a 

forma como o diretor é contratado não tem a menor relevância; para eles, o que 

importa é a aptidão, atuação e competência do profissional.  

Percebemos que a proposta de eleição para diretor de escola, não é uma 

questão que divide os perfis ideológicos, ou que pais com um determinado perfil seja 

favorável ou contrário ao concurso. O concurso para diretor e para professor é visto 

pelos pais como um critério legítimo, o qual deve ser organizado pelo Estado, e os 

que apresentarem melhor preparo e conhecimento técnico serão selecionados. 

Dessa forma, a ideologia meritocrática se sobrepõe a uma possível escolha do 

diretor por parte da comunidade. 

Em relação à legislação, observamos que os entrevistados não lhe atribui muita 

importância. Alguns acreditam que ela possa favorecer, outros, que ela possa limitar 

uma maior participação dos pais. Fica claro, no entanto, que o fato de haver leis que 

indiquem a participação da comunidade no interior da escola não garante que essa 

ocorrerá, visto que a participação não ocorre por decreto, mas que há vários fatores 

que influenciam para que essa possa ocorrer ou não. 

Embora haja, na escola alvo da pesquisa, incentivo da direção para que a 

comunidade participe, os entrevistados entendem que não há disposição à 

participação.  



 

 

 

 

149

Notamos que hoje as pessoas estão mais preocupadas em resolver seus 

problemas particulares, como a manutenção do lar, em conseguir um emprego e 

com o futuro dos seus filhos individualmente. Dessa forma, não há mais um 

movimento pela participação e pela democratização dos espaços públicos, como 

ocorreu em outros momentos da história política brasileira. Sendo assim, a 

participação nas instâncias escolares fica para último plano e, mesmo quando 

ocorre, em muitos momentos, também tem a intenção de resolver alguma questão 

particular, desassociada de qualquer pensamento filosófico, político ou social.  

Quanto à postura da direção, percebemos que se trata de um fator considerado 

importante para a participação dos pais no interior da escola. No entanto, essa 

postura, por si só, não é suficiente para que haja a participação da comunidade. 

Notamos que houve um avanço na legislação, ao preconizar a democratização da 

gestão nas escolas. Porém, na prática, há uma contradição, tendo em vista que a 

escola é um aparelho ideológico burocrático do Estado, que tem a função de 

reproduzir a ideologia do sistema capitalista. Sendo assim, fica difícil uma efetiva 

participação da comunidade em uma organização burocrática e verticalizada, onde 

as ordens e regras já vêm pré-determinadas. 

 Mesmo nos locais onde o diretor incentiva a participação da comunidade, 

como no caso da escola pesquisada, a participação dos pais se dá, em muitos 

momentos, de forma limitada, com concepções e ações patrimonialistas e 

burocráticas. Contudo, percebemos que, se o diretor possui postura contrária à 

participação, com certeza a comunidade terá muito mais problemas para se 

manifestar e se fazer presente no interior da unidade escolar. 

Notamos ainda que, para os entrevistados, participar significa ser informado. 

Não há, por parte deles, a intenção de dirigir a escola junto com o diretor em uma 

co-gestão, ou a possibilidade de uma auto-gestão. Os pais entendem que não 

possuem formação para tal e, portanto, essa tarefa deve ser prerrogativa do diretor e 

de seus auxiliares, cabendo a eles a condição de serem meramente informados ou, 

no máximo, consultados e isso os tornam participantes da gestão escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

A proposta inicial da nossa pesquisa era identificar a concepção de participação 

dos pais membros do Conselho de Escola e traçar os possíveis perfis ideológicos 

dos mesmos. Pretendíamos também verificar, na atual legislação brasileira, os 

limites e lacunas que viabilizam ou dificultam a participação dos pais na estrutura 

educacional; bem como apurar os condicionantes que, objetivamente, são 

facilitadores ou não da participação dos pais e comunidade no interior da escola. 

Com a nossa pesquisa, notamos que vigora o princípio da gestão democrática 

nas escolas públicas: as comunidades escolar e local, juntamente com os 

profissionais da educação, devem discutir e decidir questões do interesses de todos. 

Porém, constatamos que, em função da estrutura burocrática da escola, as decisões 

e mesmo as ações definidas nos Colegiados (no caso, o Conselho de Escola) são 

limitadas e controladas pelos órgãos fiscalizadores, ou por leis regulamentadoras 

dos Sistemas de Ensino, o que demonstra que a tão falada autonomia escolar é 

praticamente inexistente. 

Percebemos que a comunidade, por sua vez, não cobra uma participação mais 

efetiva no interior da escola, bem como pouco se interessa pelo que foi decidido nos 

colegiados escolares, o que favorece ainda mais o controle burocrático. No geral, os 

pais das escolas públicas representam uma parcela considerável da população 

oriunda das camadas populares menos favorecidas economicamente, com um baixo 

grau de instrução, envolvidas na tarefa diária de tentar sustentar e manter a família, 

deixando para último plano qualquer participação na escola, por menor que ela seja.  

 Muitos pais vêem a escola como um favor do governo, de um político ou do 

diretor da escola e não como um direito. Em função dessa postura, acreditam que 

cabe exclusivamente aos professores e à direção a tarefa de discutir a qualidade da 

educação, os recursos, a questão pedagógica e o currículo. Muitas vezes, essa 

posição é reforçada pela direção, que não abre a escola para a comunidade com 

medo ou receio de perder o comando da “sua” escola. 

Percebemos que os pais que participam do Conselho de Escola são pessoas 

sem capital econômico, cultural ou social. Sendo assim, não se sentem em 

condições de discutir currículo, projetos, cultura, ou até mesmo a sua cultura, pois 

esta não tem legitimidade acadêmica. Os pais também manifestam que não 
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possuem autoridade pedagógica, a qual é conferida aos professores e à direção; 

portanto, dificilmente se posicionam a esse respeito. 

Embora a legislação preconize a gestão democrática, dificilmente isso ocorre. 

Em vários momentos das entrevistas, os pais deixam claro que, na trajetória escolar 

dos filhos, sempre se depararam com diretores que mal os recebiam, não 

esclareciam os direitos, as leis e os limites da escola.  

O artigo 95 da Lei Complementar 444/85 estabelece as normas para a 

composição do Conselho de Escola no Estado de São Paulo, porém raras são as 

escolas que as aplicam. Geralmente, a composição do Colegiado é vista de forma 

burocrática; a direção propõe os nomes dos pais que ela já conhece, sem que tenha 

ocorrido o debate entre os pares. As atas das eleições, na maioria das vezes, não 

são tornadas públicas e, dificilmente, os pais sabem quem os representa no 

Conselho.  

Nas entrevistas, alguns pais deixam claro que o fator marcante da sua 

participação na escola está relacionado à postura do atual diretor que, segundo eles, 

favorece a participação da comunidade e é grande incentivador de manifestações e 

posicionamentos dos pais, já que abre para o debate e esclarece a legislação, o que 

permite que os pais se sintam bem na escola. Contudo, por diversas vezes, os pais 

sublinharam que essa posição não ocorre nas outras escolas em que os filhos 

estudaram. Isso indica que vários diretores possuem posturas e práticas no espaço 

público que só caberiam em seu espaço particular. Sendo assim, investem-se de um 

poder e autoridade que o cargo não lhes confere; e, em virtude de não haver 

questionamentos, agem de forma arbitrária nos espaços escolares. Dessa forma, 

percebemos que a postura do diretor é um condicionante importante para que haja 

ou não a participação. 

Notamos que há leis e discursos pela democratização dos espaços públicos, 

mas a prática continua sendo a da escola de portas fechadas, sem debates para que 

a comunidade possa se manifestar e dizer o que espera da escola pública. Isso 

ocorre em função do papel que a escola possui na nossa sociedade, ou seja, de 

reprodutora da ideologia da classe dominante. Com isso, observamos uma 

contradição: leis prescrevendo a democratização e a participação da população em 

espaços burocráticos e fechados. 

Mesmo na escola alvo do estudo, cujo diretor possui postura participacionista, é 

possível constatar que muitos pais participam do Conselho de Escola em função da 
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referente postura. Caso esse saía dessa escola e venha outro com posições 

autoritárias, patrimonialistas ou burocráticas, esses pais possivelmente deixarão de 

freqüentar as instâncias escolares, pois deixam claro que estão na escola porque o 

diretor “dá” essa abertura, demonstrando uma concepção patrimonialista. 

Por diversas vezes, os pais entrevistados manifestaram que o atual diretor “só 

faz o que está na lei, que explica o que pode e o que não pode ser feito, que 

apresenta as verbas recebidas pela escola, que abre o debate para verificar as 

prioridades e apresenta prestações de contas”. Essas questões são encaradas pelos 

entrevistados como algo inédito, ou que advém da vontade exclusiva do diretor. 

Portanto, podemos deduzir que, na maioria das escolas, tais atitudes e posturas não 

ocorrem, o que nos leva a pensar que boa parte das direções não segue o que 

dispõe a lei, visto que a legislação preconiza a gestão democrática e transparente, 

mas a postura patrimonialista de muitas direções impede que isso ocorra. 

É perfeitamente possível identificar que os pais, por possuírem concepções 

patrimonialistas com relação à escola, aproximam-se ou afastam-se desta conforme 

a gestão do momento. Eles não entendem esse espaço como um bem público, 

mantido pelo dinheiro arrecadado através dos impostos de toda a população.  

Ao assumirem posturas patrimonialistas com relação à coisa pública, os pais 

acabam vendo a sua entrada e participação na escola como um favor ou bondade 

desse ou daquele diretor. Outros vêem a escola como um favor do governo e que, 

portanto, não cabe a eles reclamarem ou criticarem o que ocorre no seu interior, pois 

se o governo achar que não deve mais mantê-la, a população ficará sem nada. 

Com a pesquisa foi possível confirmar a hipótese segundo a qual os pais 

membros de Conselho de Escola possuem posturas patrimonialistas e burocráticas 

em relação à escola. Alguns acreditam que a escola pertence à comunidade, 

evidenciando uma postura participacionista. Contudo, a maioria entende que o 

diretor é que deve mandar e definir as ações que serão desenvolvidas no seu 

interior. Outros acreditam que a escola pertence ao governo e, portanto, não cabe à 

comunidade definir questões educacionais. Isso deve ser tarefa exclusiva dos 

profissionais da educação, que, segundo os pais, estudaram para tal. Quanto à sua 

participação no interior da escola, os pais a concebem como ajuda, e o fato de 

serem informados pela direção faz com que se sintam participantes do processo e 

das ações escolares. 
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Verificamos também que alguns pais evidenciam uma postura patrimonialista 

externamente, na relação do diretor com a comunidade, pois o diretor é quem 

resolverá os seus problemas e é a ele que a comunidade deve se dirigir quando 

necessitar de algo. Internamente, na relação entre os subordinados no ambiente 

escolar, os pais vêem no diretor a pessoa investida de poderes para cobrar ações e 

posturas dos servidores e, se for o caso, punir os que não cumprem suas 

obrigações. Percebemos, assim, a combinação entre patrimonialismo e burocratismo 

na forma dos pais relacionarem-se com o diretor e com a escola. 

Entendemos que, enquanto predominar a concepção patrimonialista e 

burocrática do bem público, dificilmente os pais cobrarão dos governantes escolas 

públicas equipadas, com aulas de qualidade, com professores habilitados, bem 

remunerados e com condições de trabalho. 

Temos claro, também, que a escola não é uma instância isolada da sociedade. 

Muito pelo contrário, ela reproduz a ideologia do sistema capitalista de produção; 

sendo assim, as relações estabelecidas no seu interior só mudarão quando mudar o 

sistema político e econômico em que vivemos. Do contrário, teremos leis que 

preconizam a democratização e a participação, mas que, na prática, a estrutura 

burocratizada e verticalizada da escola não permite que isso ocorra.  

Embora a pesquisa tenha ocorrido em uma escola localizada, é possível que os 

perfis aqui detectados se apliquem a outros pais de escolas públicas do Brasil, 

porém entendemos que há necessidade de um estudo com um universo maior de 

escolas  para que tenhamos certeza dessa hipótese, o que merece outra pesquisa 

em nível de maior aprofundamento que poderão adicionar novas contribuições ao 

debate da participação dos pais na gestão democrática e em prol da educação. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevistas realizadas em janeiro, julho e agosto de 2007. 

 

O/a senhor (a) trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: 
 
Com que freqüência o/a senhor (a) vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: 
 
O/a senhor (a) é convidado (a) a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é 
a sua participação nessas atividades? 
Resposta: 
 
Como o/a Senhor (a) vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? 
Há espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: 
 
O que o/a senhor (a) acha do ensino da escola a partir do momento que começou a 
participar do Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das 
propostas pedagógicas? 
Resposta: 
 
Em quais momentos o/a senhor (a) é convidado (a) a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: 
 
Quando o/a senhor (a) tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: 
A quem o/a senhor (a) acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: 
 
Há quanto tempo o/a senhor (a) participa do Conselho de Escola? 
Resposta: 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: 
 
O que é participar para o/a senhor (a)? 
Resposta: 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
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Resposta: 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: 
 
Quem o/a senhor (a) acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o/a 
senhor (a) possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
Legislação; distância da escola em relação à moradia; postura do diretor; disponibilidade de 
tempo; os horários das reuniões; disposição da comunidade; estímulo em participar. 
Resposta: 
 
O/a senhor (a) acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas 
indesejável? Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o/a senhor (a) tem conhecimento das 
mesmas?O/a senhor (a) define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: 
 
Como o/a senhor (a) acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: 
 
O que o/a senhor (a) acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: 
 
O que o/a senhor (a) acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: 
 
O que o/a senhor (a) acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: 
O que o/a senhor (a) acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: 
 
 O/a senhor (a) participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, 
partido político? 
Resposta: 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
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Resposta: 
 
O/a senhor (a) acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de 
fato os demais pais? Por quê? 
Resposta: 
 
Quando o/a senhor (a) opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: 
 
O/a senhor (a) acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, 
dos pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: 
 
Para o/a senhor (a) participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; 
dividir a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: 
 
O que é para o/a senhor (a) uma escola organizada? 
Resposta: 
 
O que o/a senhor (a) acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: 
 
Para o/a senhor (a) o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na 
escola? Por quê? 
Resposta: 
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APÊNDICE B - Entrevistas  
 
Entrevista - 01 
 
A senhora trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Eu trabalho em casa. Eu sou babá. 
 
Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Olha eu participo aqui praticamente geral, tudo que me chamarem eu venho. Eu 
sou da APM e sou do Conselho. Nas Reuniões das minhas filhas todas eu venho, nas duas, 
tanto da manhã quanto da tarde.  
Quando há festa junina, no meio do ano, aqui na escola, eu fico duas ou três semanas, aqui 
na escola, o dia inteiro. Quando há eleição do Conselho, eu ajudo a organizar a eleição do 
Conselho. Tudo que tem aqui na escola eu venho. 
 
A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Não é bem um convite. A partir do momento que você começa a participar, tudo 
que precisam de voluntários para isso a gente vem. Então, nós somos convidados. Às 
vezes, se você vem sem ter o que fazer na escola, eu me sinto como se fosse uma intrusa. 
Quando eu venho, eu olho o corredor, converso com o diretor, com a vice-diretora, com os 
professores, mas sem ter um motivo eu procuro não vir para não atrapalhar. 
Nós nos reunimos quando é Conselho. Nós nos reunimos para decidir o que vai ser feito na 
escola. A APM, também, para angariar dinheiro, para ajudar a escola, para comprar coisas 
que está precisando com urgência. 
A festa junina é mais para as crianças, não tanto pelo dinheiro. Se você pegar os relatórios, 
não dão muito lucro. Aqui não. Mas só de ver as crianças virem aqui participar e brincar, se 
divertir o dia inteiro junto com a gente já é uma grande coisa. 
 
Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? 
Resposta: Hoje com o diretor é uma relação muito boa. Ele transmite muita confiança. Pela 
maneira que ele quer tudo nas regras, tudo certinho, dentro da lei. Faz ter uma confiança 
muito grande em relação a ele. Eu vim participar da escola faz quatro anos por causa dele. 
A outra direção da escola eu não quis participar. Porque a outra diretora antiga, ela colocava 
muitas coisas no Conselho. Era ela quem decidia as coisas e ponto. Você está só para 
assinar a ata porque você é pai, é obrigatório ter no Conselho. Agora não, você discute, 
você concorda, ou você discorda, muitas vezes quando tem votação, o diretor é o primeiro a 
se abster para não influenciar nem um lado nem o outro. A gente tem direito de falar, não 
quero isso, vamos mudar, com a outra não, era o que ela colocava e ponto, a ata já estava 
pronta, era só assinar. 
Vejo a relação como positiva da direção com a comunidade. 
Tem muita gente que não conhece ele, mas já conhece ele por nome. O nome dele é muito 
divulgado na comunidade. 
Conversando com vizinhos eles perguntam como é o diretor da escola e eu digo que o 
diretor da escola é assim, assim, assim, eu quero conhecer ele, então falo para ligar lá e vê 
o horário que está na escola e vai conversar com ele. 
Como já teve uma, ela não é uma líder comunitária, mas participa de muitas coisas no 
bairro, conversando com ela, ela perguntou quem era o diretor da escola agora, porque 
queria colocar cesto de lixo, porque as pessoas jogam muito lixo na calçada. Eu falei para 
ela ir conversar com o diretor, que ele vai informar direitinho o que pode e o que não pode 
fazer, porque ele tem as regras dele, e ele só faz as coisas perante o que é certo perante a 
lei, o que não é certo ele não faz. 
Ela veio, gostou dele, já foram na prefeitura levaram os papéis pra ver a questão do lixo. 
Quando a gente vai divulgando, as pessoas vêm para conhecê-lo, e começam a gostar da 
escola. 
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Há espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Há, há espaço sim. Comigo aconteceu com a minha menina. 
A professora começou a pegar no pé da minha menina dizendo: “- A menina faz isso porque 
a mãe dela é da APM, faz aquilo porque a mãe dela é do Conselho.”  
A minha menina veio pedir para eu sair da APM da escola porque a professora não deixa 
em paz. Eu perguntei o nome da professora e fui conversar com o diretor e contei o que 
estava acontecendo, ele falou vai conversar com a professora, se ela não quiser te atender 
eu vou e converso com ela e com você. Eu fui conversar com a professora e ela disse que 
não tem nada a ver. Eu disse que você não pode fazer dessa maneira pra não me prejudicar 
e nem prejudicar você. Então há espaço para o diálogo sim, os professores escutam, a 
gente debate, a gente briga, mas eles escutam sim. 
 
O que a senhora acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Aqui na escola eles abrem muito campo pra isso, até um limite nós podemos ir. 
Teve os quarenta anos da escola, todas as festas que há nós somos convidados para 
participar, no final do ano, em novembro, tem a festa da consciência negra. 
A gente é convidada a participar sim. 
O ensino é degradante, há professores bons e outros que estão só pra ganhar o dinheiro, 
usam a escola como se fosse um bico. Com a participação nos Conselhos de escola é 
possível intervir nisso até um certo ponto porque nós não podemos entrar totalmente dentro 
dessa  área.  Se é o governador e que eu saiba que o professor marca no diário um x que 
as crianças não estão aprendendo, precisa verificar porque as crianças não estão 
aprendendo, qual a maneira que está sendo ensinado, aí fica parado. 
Que o professor dá a versão dele e fica isso mesmo, ou quando a direção procura pra sabe 
o que está acontecendo, pelas regras, pelos trâmites que são muito longos, já é final de ano, 
o professor sai e fica por isso mesmo. 
Mas eu creio que não, porque depende do professor, cada área há profissional bom e há 
profissional mau, não há com ter cem por cento de bons, o pior mancha o restante. 
 
Em quais momentos a senhora é convidada a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: Nós podemos participar no HTPC, no restante nós somos convidados a 
participar de todos como é no horário do meio dia a uma hora, para mulher não há 
condições mesmo, no mais, nós somos convidados a participar de todos, é só ter 
disponibilidade e querer tá dentro. 
Quando a senhora tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: Olha, a maior parte das vezes reclamações, sugestões, como eu participo do 
Conselho, nas reuniões é o momento exato pra reclamar, e dar sugestões, pode até falar, é 
mais democrático.  
Fora disso, eu procuro a direção e a vice-direção. A direção ou a vice-direção, porque é 
mais fácil pra resolver, é mais rápido, porque se eu passo para o professor vai morrer ali.  
Se eu passo para a direção da escola ela vai conversar com ele, e vai observar mais a 
atitude daquele professor, aí vai poder me dar uma resposta mais rápida. 
 
A quem a senhora acha que a escola pertence: ao governo? Ao diretor? Aos professores? 
Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê?  
Resposta: O governo eu falaria que não, ele dá um x de dinheiro e pra ele tá bom de mais. 
A direção uns 50%, é ela que cuida de toda a papelada da escola administra o dinheiro da 
cantina o que entra o que sai. 
Acho que uns 25% aos professores e os demais aos alunos. 
Os pais vêm mais para ajudar, ajudam voluntariamente em festas. 
50% diretor, 25% professores, se não tiver eles não têm como, e 25% alunos. 
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A comunidade, ela constrói a escola, mais eu acho que a comunidade é muito afastada da 
escola não só dessa, como de qualquer outra escola. 
Se todo mundo tivesse na comunidade um diretor que abrisse a escola, os pais entrarem, 
participarem, a gente pode até assistir aula com aluno se quiser. Pode vir na hora do almoço 
e almoçar, se quiser. A hora que quiser você entra. 
Tem escola que não deixa, você não entra, você chega até o portão, tem aquela janelinha, 
você chega eles abrem e te atendem ali.Isso inibe muito os pais. 
Até então eu não vinha na escola, eu já estudei aqui, minha filha estuda aqui, vai se formar 
esse ano. Só consegui entrar na escola quando minha filha estava na 6ª série. Quando o 
diretor veio pra cá. Então a gente não consegue entrar. 
O pessoal tem medo de chegar  na outra escola não rola. Até escola da família não rola, só 
rola coisas pra molecadinha, e pra gente que é dona de casa, não rola como pintura, 
“biscuit” não rola, pois o pessoal pensa que não vai dar certo. A minha filha está terminando 
o 3º ano do Ensino Médio.  
 
Há quanto tempo a senhora participa do Conselho de Escola? 
Resposta: O Conselho de escola há dois anos. Há dois anos eu tomei coragem e entrei. 
Achei que tinha que discutir algumas coisas que achava errado, para quando eu quiser falar, 
brigar é lá. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: Tem muita coisa que a gente pode mudar, se os pais começasse a pensar e ver, 
mudaria muita coisa. 
Teve uma vez que teve uma mudança de grade, que ia tirar uma matéria e colocar outra, 
pra colocar mais professores em sala de aula. 
Os pais se reuniram sozinhos na escola, sem direção, nós reunimos e achamos que não ia 
dar pé tirar uma matéria e achamos que não é certo tirar uma matéria e colocar outra, só 
porque o professor está desempregado. Infelizmente, hoje em dia é normal estar 
desempregado, nós nos reunimos decidimos através da votação que não teria a mudança 
da grade. 
 É importante nós conseguimos mudar, não tudo o que queremos, mas a gente pesquisa, vê 
o melhor para os alunos. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: É muito difícil a gente se organizar antes, porque não dá. Só quando há uma 
pauta muito importante, que a gente vê professor fazendo panelinha, por lado, pedindo para 
votar em algo que nós achamos que não é correto, aí nós nos reunimos e discutimos. 
Discutimos e decidimos o que vai fazer. Se você não vem na reunião, você perde o fio da 
meada, aí chega aqui e vai discutir alguma coisa, você fala bobagem, porque não está 
entendendo o assunto, às vezes você pega o carro andando, aí fala besteira. Tem que 
saber realmente o que está falando. 
A participação no Conselho é importante, pois é nele que se decide, pela votação, as coisas. 
Então, você tem que estar por dentro do assunto. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Eu acho que a participação dos pais deveria ser bem maior. 
Infelizmente tem um número exato.  
Que dão o nome é bastante, mas passando um tempo, um mês, dois vai diminuindo o 
número de pais participando. A reunião do Conselho é longa, dura quatro, quatro horas e 
meia. Na reunião de pais eles já reclamam que dura uma hora. Tem que ter paciência 
porque é para o bem do filho e do neto. 
São dez pais que participam do Conselho, eu acho que é pouco, deveria igualar com os 
professores. Os professores são quinze, como eles têm maioria, eles vão votar pro lado 
deles, e ganha a maioria. Os alunos têm influência do professor. A parte do pai fica meio 
desfalcada. Um professor levanta a mão, os alunos vão tudo atrás. Tem influência. Por isso 
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devia igualar. Pra poder na hora de votar ser igual. Se viesse todos os pais, daria para gente 
dar uma virada de vez enquanto. 
Tem muita coisa que é pro bem do aluno, mas que o professor acha que vai ser trabalho, 
projeto da escola, dizem que é muito trabalho, que os alunos não vão fazer, e pra não ter 
trabalho, os professores votam não. 
 
O que é participar para a senhora? 
Resposta: É estar dentro da escola, colaborando sempre, sem influenciar as minhas filhas, 
que estão na escola pra estudar, e não porque eu sou da APM ou do Conselho. Não quero 
que minhas filhas digam minha mãe é do Conselho, ela resolve. Não, a vida paralela delas e 
a minha. 
E o que eu puder ajudar eu ajudo. Participar está relacionado a ajudar. Aluno pede giz, se 
eu estiver sem fazer nada eu posso ir à diretoria pegar giz, às vezes tem um aluno 
passando mal dá para ir lá e ajudar. 
Na hora do recreio, não custa dar uma andadinha, ver se tem alguma criança fazendo 
alguma coisa errada, pedir para não fazer isso. Ajudando a tomar conta. 
Ajudando e participando ao mesmo tempo, o que der, dentro do seu limite para fazer, é 
indiferente se é ajudando aluno, ou professor ou algum funcionário. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: A mudança é muito lenta. Mas tem uma mudança que eu acho que ficou na 
escola como exemplo, todo ano eles fazem a mesma coisa. 
A minha menina entrou no Camp2, no ano retrasado, ela estudava de manhã na escola, saía 
da escola meio dia, ela descia correndo a pé até o Wal Mart, atravessava a avenida feito 
doida, para pegar o ônibus quinze pra uma, pra entrar no Camp uma hora. Aí, nós nos 
reunimos aqui no Conselho e disse que igual a minha menina tem mais seis crianças que 
fazem como ela, e qualquer hora um ia ser atropelado. 
Na época tinha o Conselho e nós pedimos pra mudar esses alunos para noite. Aí foi dito que 
não tem vaga, não tinha como mudar essas crianças, pois a noite já está cheio. Mas eu 
disse que alguma coisa tinha que ser feito. 
O professor falou se os alunos estão saindo para estudar de novo é porque tem objetivo na 
vida. Aí discutiu, discutiu. Aí é que foi falado que se tem alunos que não vêm à noite. Aí a 
vice-diretora falou que tem umas vinte que não vêm, mas também não vêm cancelar a 
matrícula e que não poderiam colocar eles como desistentes, que não poderiam ser tirados 
das listas. Aí eu perguntei se não podia trocar esses alunos que não vêm para manhã e 
passar esses alunos para noite? E aí eles vão pro Camp sossegados, vêm pra casa tomar 
banho, jantar e vêm à noite pra estudar. Aí foi aceito até hoje, quando as crianças começam 
o Camp, verificam quem não está vindo mais e passam eles para manhã. Passam essas 
crianças que estão estudando para noite, pra ajudar as crianças. 
Isso foi uma mudança.  
É difícil falar de mudanças, nós que somos pais, a gente vem, vota e debate, mas as 
mudanças quem sabe mesmo é a direção da escola que sabe o que está acontecendo, a 
gente nunca vem e perguntam o que deu o que não deu certo, é complicado a gente vir 
atrás do retorno. Acho que a escola deveria dar esse retorno pra gente, não a gente ficar 
atrás de retorno.  
Na reunião do Conselho, no dia vinte agora, o diretor devia dizer, aquele caso que foi falado 
no Conselho passado foi resolvido de tal maneira, os pais não têm muita intimidade de estar 
entrando em certas áreas, a gente participa, ajuda, dá opinião. 
Outras coisas a gente vai atrás, como a questão da água, a gente foi até a Diretoria de 
Ensino, deu o nome de pró-água, que a escola estava sem água, a gente nem pergunta 
mais o que deu e o que não deu, nem tem como saber. Isso do Camp eu sei porque os 
alunos vêm e dizem:”-Eu vou pro Camp.” Às vezes está na pauta da reunião, a gente diz já 
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tem uma solução: ”- Você vai pra noite e um aluno vem pra de manhã no seu lugar. Só pode 
assim.” 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu acho que do jeito que ela está, está muito boa, eu não trocaria, deve ser 
dirigida por um diretor. A partir do momento que ele entenda as crianças, que faça um papel 
certo, correto, tem que ser um diretor sim. 
Não há uma outra pessoa que possa dirigir a escola que não seja o diretor. Que é 
capacitado para essa coisa. Porque tem um estudo um pouquinho a mais, é... aí  eu não sei, 
pode ser que tenha outro diretor que não tenha condições, eu sei que tem uma prova, já é 
preparado para isso, acho que quando eles vêm já sabem o que vão encontrar, e lutar. Tem 
que ter um objetivo, vou pra tal escola e meu objetivo é esse , esse, esse. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Depende, tem o diretor e o Conselho. O Conselho que é a ordem maior da 
escola é ele quem decide tudo. Decide se o coordenador será aprovado ou não para 
trabalhar na escola, a monitora é o Conselho que decide quem entra quem não entra. A 
maior parte é o Conselho, o diretor fica mais com a parte burocrática. As atribuições maiores 
da escola é o Conselho. Os rumos e as ações é o Conselho quem decide. Tem algumas 
coisas que o diretor não pode decidir sozinho. Tem que ter mais gente decidindo junto com 
ele. Primeiro porque deixaria o diretor uma pessoa muito poderosa, acho que daria muito 
poder a ele, o que é muito perigoso. Aqui quando vem dinheiro é colocada uma lista e 
decide a prioridade, se for dar autonomia só para o diretor é muito complicado. Quando tem 
vinte, trinta, quarenta pessoas pensando é mais fácil, quem decidiu foram vocês, não fui eu. 
Não tem como falar que o diretor tá roubando, porque foi a gente que decidiu. 
Nada é feito se o Conselho não aprovar. Se não aprovar, pronto acabou, como aconteceu 
muitas vezes aqui, professor pediu material e não foi aprovado, Não tem onde usar. Uma 
professora pediu material para laboratório químico, e nós não temos laboratório aqui, ia 
fazer o que com esse material aqui na escola? Ia usar isso na sala de aula? Impossível, ia 
virar um alvoroço. 
Primeiro teria que estar acostumando e não chegar de uma vez e dizer vamos ter aula de 
química, tem que ir acostumando. E aí nós votamos contra e tiramos o avental dos 
professores, isso é uma coisa que o professor deve comprar não a escola ter que comprar. 
Tem que comprar coisas pra crianças e pra escola que todos possam usar que não seja 
exclusivo de um professor só. 
 
Quem a senhora acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: Eu acho que primeiro é o Conselho, depois do momento que saiu do Conselho, 
foi aprovado, acho que é a direção da escola. Que eles correm atrás ligam pra um, ligam pra 
outro, igual à questão da água. Nós fomos lá, o diretor depois foi atrás da Delegacia de 
Ensino, foi aqui, foi lá. Então, eu acho que é a direção da escola. Depois que o Conselho 
aprova, a partir do momento que foi aprovado, quem direciona mesmo é a direção da 
escola.  
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que 
senhora possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: Eu acho que a dificuldade maior da participação dos pais dentro da escola é a 
mudança de professores. Isso dificulta porque nem todos os professores aceitam pais 
dentro da escola. Quando tem professores novos eles não aceitam os pais na escola. 
Quando tem festa junina, eles ficam olhando tudo feio, porque eles acham que o pai está 
vigiando, principalmente os novos, eles acham que os pais estão filmando, fiscalizando para 
entregar eles em algum lugar, eles nunca vêem a participação da gente como ajuda como 
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participação para a escola, pra ajudar o aluno. Os professores velhos na casa já têm 
costume, os professores novos dificultam. 
Acho que o diálogo entre os professores é muito importante, quando tem problema com 
aluno, você não participa da escola, você vem brava, quando você conhece como que é 
feito as coisas, você vem saber por que está acontecendo isso.  
A legislação Às vezes, atrapalha é muita burocracia. Às vezes, os pais e, até eu mesma já 
cheguei a discutir com o diretor sobre isso. Muitas vezes você acha que pode ser feito de 
uma maneira. Os pais dizem que o diretor não quer resolver tal problema de uma maneira 
Só que atrás dele tem uma legislação que não deixa ele fazer do jeito que a gente quer, se 
os pais que não participam não entendem. Uma vez nós queríamos expulsar uns alunos que 
estavam dando problema, e não é assim tinha que fazer uma verificação todinha, para 
depois ver se o Conselho expulsa ou não, isso aconteceu em maio e só foi resolver em 
setembro, outubro. Os pais que não conhecem acham que o diretor não quer fazer nada. 
Tem muitas coisas que os pais querem fazer, mas a legislação não pode, então ela limita, 
pode até certo ponto. 
A distância Dificulta um pouquinho, igual uma mãe que é do Conselho, ela mora longe e 
não tem condições de vir para escola todos os dias, ela tem que pegar ônibus para vir até 
aqui. Então isso dificulta. Eu não, eu moro do outro lado da rua. Qualquer coisa eu estou 
aqui, qualquer coisinha eu estou dentro da escola. Então, a distância dificulta ou favorece a 
participação. Você morando perto é mais fácil. 
Postura do diretor Em relação à escola aqui, ajuda bastante, mas ajuda bastante. 
Eu acho que da maneira que o diretor é aberto ao diálogo com os pais ajuda bastante, 
sempre na primeira reunião do Conselho têm umas vinte pessoas que querem entrar, mas 
como tem um limite. Mas, então ajuda bastante, o pessoal chega, conversa algo que você 
quer, chega conversa, pergunta, ele está disponível. 
Se fosse um diretor autoritário, seria totalmente diferente, nós já tivemos um diretor 
autoritário e não dá certo. Até com as crianças mesmo, precisa conversar, nós já 
conseguimos muitas coisas através da conversa.  
A postura do diretor pode favorecer a participação dos pais como pode barrar também. 
Disponibilidade de tempo Quem tem muita disponibilidade ajuda bastante, no meu caso 
que não tenho muita, atrapalha um pouquinho, tem muitas coisas que eu queria estar e não 
posso estar, e eu não posso por causa das crianças, porque o meu tempo é curto. 
Horário das reuniões O horário aqui é muito bom, da APM é sempre à noite. Ajuda 
bastante. Do Conselho que um é de manhã, outro é à tarde, e outro à noite atrapalha, só 
que aí que está, os professores que trabalham de manhã não querem vir à tarde ou à noite, 
então de manhã a sala fica cheia de professores. Para os pais, o melhor horário é à noite, 
que os horários escalonados atrapalham a participação dos pais, pois nem todos podem vir 
nos três horários. Então estes horários dificultam a participação dos pais. 
Disposição da comunidade em participar É muito devagar, eles não têm vontade de 
participar,se acomodam da situação. Os filhos estão estudando, deixa lá. Não há 
disponibilidade, disposição dos pais para participar da escola não. 
Como não tem disponibilidade da comunidade em participar acaba favorecendo entre aspas 
a nossa participação, porque não tem gente nova para entrar, então permanecem os mais 
velhos, quando entram um ou dois pais novos é muito difícil. 
 
Estímulo Tem estímulo para participar. A direção da escola dá todo estímulo para participar, 
eles ligam, eles conversam, eles chamam, dão a atenção que o pai quer. Acho que você 
quer ser recebida na escola atenciosamente pela direção da escola, porque você chegar no 
lugar e olharem feio pra você, você pega e vai embora.  
 
A senhora acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável?  
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Eu acho que ele é a primeira. É possível e indesejável. Eu acho que às vezes os 
pais têm muitas barreiras, eles não aceitam muitos professores, porque mexe com eles, eles 
não aceitam, acho que somos indesejáveis, pelos professores. Um fato que aconteceu um 
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tempo atrás foi à falta de professores. Nós fizemos abaixo-assinados, fomos até a Diretoria 
de Ensino, e eles ficaram muito bravos e ficaram de cara feias. A gente sente que, às vezes, 
somos indesejáveis. Sabem que a gente briga, luta, mas não foram todos os professores, 
tem professores muito bom. A direção sempre nos atendeu muito bem, eu nunca percebi 
que eu chegasse e eles não gostassem, sempre fui bem aceita eu pelo menos nunca 
percebi que a direção não quisesse nossa participação. 
Ela é possível, mas indesejável por parte dos professores. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como a senhora tem conhecimento das mesmas? A 
senhora define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: No dia da reunião, o diretor passa o valor das verbas e com que pode ser gasto, 
se estiver vencendo o prazo que não foi gasto toda a verba, reúne novamente e fala: “dia 
vinte oito vence as verbas e nós vamos ter que devolver para o governo.” Ele sempre está 
informando o que falta gastar e em que vai ser gastado e a gente decide, e quando chega 
as coisas que ele comprou, ele chama os pais e mostra todas as notas fiscais. Ele mostra 
sempre nas reuniões, sendo que quando quisermos saber não precisa ser só nas reuniões, 
ele deixa tudo separado na pastinha. 
Tem verba que já vem destinado o que vai comprar, outras não, que pode comprar 
materiais, uma é para material permanente e outras não. Conforme vai dando o dinheiro vai 
comprando, até acabar toda a verba. 
Quando é material permanente, nós definimos sim, quando não é permanente, também, só 
não definimos quando é para pintar ou para parte elétrica para escola. Nesse caso, nós só 
somos informados, quanto veio e para quê, e até quando deve ser gasto, não tem como 
aprovar ou não. 
Quando é permanente ou não, nós definimos. É passada uma lista, e é visto as prioridades 
da escola e vai votando e ele vai comprando o que é prioridade da escola. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Eu vou falar pelo que eu sei, porque eu não participava com a outra direção da 
escola. Ela não permitia que você desse opinião, já vinha tudo certinho. Você só vinha e 
assinava a ata. 
Ela colocava na ata o que ela queria, pronto e acabou. Você não tinha opção de falar que 
sim ou que não, votar ou deixar de votar. Agora com o diretor não, agora você vota, você 
pode concordar, não concordar, tanto pais, quanto professor tudo a mesma coisa. Há 
diferença, há participação. 
 
Como a senhora acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Fica difícil falar. Da maneira que estou vendo hoje, está boa, está bem dirigida. 
Da maneira que está sendo dirigida hoje está correta. Com a direção passada estava 
errada. Tem democracia, podemos falar, expor, ser contra ou a favor de alguma coisa que 
você vê na escola. E chegar e falar se isso não pode ser feito de outra maneira. Democracia 
dentro da escola é importante. 
Democracia dentro da escola está correta. A democracia que tem com os pais, tem também 
com os funcionários. Acho que se não houver democracia fica bem complicado. 
 
O que a senhora acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Olha, eu nunca participei de eleição para diretor. Se houvesse seria complicado, 
você não conhece a pessoa, você conhece a pessoa convivendo com ela.  
É a mesma coisa quando tem eleição para coordenador de escola, eu sempre me abstenho, 
não é porque a pessoa chega e conversa alguns cinco, seis minutos que ela é ótima para 
lidar com os alunos, as aparências enganam, então uma eleição para diretor, seria um 
pouco complicado, é um tiro na água. Você está votando uma coisa que você não sabe se é 
aquilo mesmo que se quer. Tem que conhecer muito a pessoa pra saber se é mesmo aquilo 
que se quer. 
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O que a senhora acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Na escola são poucas coisas. Tem muitas coisas que a gente não deve interferir, 
porque não é da nossa alçada, a gente não tem direito e o certo e não intervir. 
Se o professor está dando aula ruim, você pode até reclamar, mas pra você poder mexer 
com o professor, você deve reunir com todos os pais. 
Como teve caso de um professor que eu reclamei, ele colocava na prova, amiga de fulana 
de tal, eu consegui uma prova e comparando a prova da minha filha com de uma outra 
aluna, eu vi que a menina tinha erros, ele deu A para a menina e deu C para a minha. 
Eu vim conversamos com o diretor, e percebi que fiz tudo errado. 
Eu não quis saber o que estava por trás dessa pessoa, para ter essa atitude, uma pessoa 
carente, e a menina todos os dias conversava com ele. Ele achou nela todo o carinho que 
ele não tinha. Quando você encontra alguém que dá carinho, atenção... 
Depois que eu soube dos problemas do professor, eu me arrependi.  
O pai dele arrumou uma internação para ele, e depois ele veio a falecer. Tem coisas que a 
gente deve saber primeiro o que está acontecendo. 
Acho que poucas coisas. Os pais realmente não têm o que decidir, a legislação barra tudo. 
A legislação é feita para a direção da escola e para os professores, os pais não têm. É só vir 
para ver se os filhos estão dentro da sala de aula, se ninguém está machucando ele, como 
acontece nas escolas, só. 
Participar do Conselho, ver como que é feita a escola e opinar sim ou não, debater, brigar, 
reclamar o que não está certo, mas você não tem como chegar e falar que não quer assim, 
quero de outro jeito. Os pais não têm esse direito e não têm esse poder. 
Os pais não estão vinculados dentro da escola. Estão como se fossem voluntários, então 
têm que seguir certas normas, têm que seguir o caminho certo, não podem chegar e querer 
as coisas como querem, tem leis que limitam totalmente. 
 
O que a senhora acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: A direção da escola decide tudo. Os professores o que cabe a eles, o que for 
bom para eles, eles decidem tudo. 
Na reunião de Conselho, se tem uma pauta direcionada aos professores eles vão decidir pro 
lado deles, eles vão ver se é bom pra eles vão decidir. A direção da escola se abstém, ele 
nunca decide nem que sim, nem que não. É muito difícil ele votar. Os professores se 
acharem que devem eles votam, se acharem que não, eles votam não e pronto. 
Penso que sejam os professores que dão a dinâmica. Os pais são em número menor e os 
professores se vêem todos os dias, eles se reúnem, se encontram na hora do intervalo, na 
hora do almoço então têm como ver o que está sendo colocado no Conselho, se tem como 
aprovar ou não. É muito difícil o diretor decidir, e em certo ponto eu dou razão a ele, tem 
alguns pais que vão pela direção da escola, se tem um projeto ele vai a favor, se ele levanta 
a mão primeiro, a maioria dos pais pode ficar com ele, e podem dizer que é ele que está 
fazendo o Conselho, acho que nesse caso ele está certo. 
No dia-a-dia quem define as coisas é o diretor e os professores. Os pais não estão vinte e 
quatro horas dentro da escola, então é muito difícil chamar a gente pra dizer, então nesse 
caso, a direção da escola acaba definindo as coisas no dia-a-dia, é ele quem acaba 
definindo as coisas, a última palavra é dele. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Olha currículo, conteúdo, acho que ele pode até participar, mas não decidir. 
Infelizmente tem muitos pais que não tem escolaridade, o que ele pensa que é certo pra ele, 
não é certo para o professor, ou até mesmo nem pro filho dele, porque a maneira que fomos 
ensinado no passado que não é do mesmo jeito de hoje, então não têm como o pai interferir 
no Currículo e na proposta pedagógica. Definir o Currículo fica a cargo dos professores, do 
coordenador, que é mais importante, e o diretor que deve ver se está correto ou não a 
maneira que está sendo feito. Os pais podem participar, mas não interferir. 
As verbas como material permanente, que é comprado pra escola, os pais devem decidir 
sim. 
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Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Se fosse só à noite ajudaria, mas como é intercalado, prejudica um pouco. 
Porque a maior parte dos que participam do Conselho, são mulheres, tem uns homens, não 
são muitos, e os homens que se propõem a participar, trabalham, então de manhã e à tarde 
é muito difícil eles conseguirem vir, e à noite não, é mais certo a participação, favorece mais.  
 
O que a senhora acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Eu acho que o Conselho de Escola poderia fazer é sempre chamar o 
coordenador da escola e verificar se o professor está de acordo com o planejamento que fez 
no início do ano. 
Seria uma maneira de verificar se o professor está ou não seguindo o que foi proposto no 
início do ano no planejamento. Se o Conselho da Escola é o órgão mais importante da 
escola, se ele faz as ordens da escola, ele deveria verificar se o professor está ou não 
seguindo o que foi proposto no início do ano. 
Eu fiquei muito preocupada esse ano, porque na classe da minha menina, da oitava série, 
no ano passado na 7ª série, só três alunos estavam com notas azuis, os demais com 
vermelha, aí eu acho que tem algo que não está de acordo, então o Conselho deveria ver se 
o professor está dentro do planejamento que ele fez, cumprindo o planejamento. 
O pai poderia verificar e cobrar se o professor está cumprindo o planejamento que fez no 
início do ano, não definindo o currículo, mas cobrando se o mesmo está sendo cumprido. 
O planejamento é competência do professor, mas a cobrança do conteúdo que foi planejado 
no início do ano deve ser feito pelos pais. Por exemplo, em Matemática, equação de 
segundo grau, o pai poderia falar você não deu, eu não vi no caderno da minha filha, por 
quê? É uma maneira do professor pensar, nós temos que seguir de acordo, então se há no 
plano tem que seguir. 
Teve uma vez que foi uma briga danada no Conselho porque a professora de Ciências fazia 
o aluno copiar o livro no caderno, se já tem um livro, pra que copiar o livro no caderno? A 
professora estava no Conselho. Eu citei o nome dela e a professora disse que não era bem 
assim, que a idéia era melhora a letra, e eu disse que para melhorar a letra e pra aprender a 
escrever com letra bonita, tem a professora de Português, copiar o livro todinho no caderno, 
acho que você não tem nenhum projeto, e o coordenador, aceitar uma coisa dessas, quem 
está sendo incoerente é você. Depois disso, ela mudou totalmente a maneira de dar aula, 
passou a dar questionário, só que é aquele negócio se o pai não cobrar, não vai pra frente e 
se o filho não tiver confiança para falar com os pais o que está acontecendo, fica por isso 
mesmo. 
 
A senhora participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Não. 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Ela facilita bastante. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Acho que não é possível mudar quase nada, a participação dos pais é mais para 
saber como é dirigida a escola, se aceita esse tipo de coisa ou não, mas pra colocar as 
coisas é muito difícil. Nós pais não conseguimos mudar muita coisa na escola não. Porque 
tem que ter muita gente pensando igual pra acontecer uma mudança. Pra nós, de fora, 
chegar e mudar, muita gente tem que pensar igual, e como os pais todos pensando de um 
jeito, acho que não tem. 
 
A senhora acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
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Resposta: Eu creio que sim, eu penso que da mesma maneira que eu brigo pela minha 
menina, eu estou brigando pelos outros também. Da maneira que eu briguei pela questão do 
Camp, eu briguei pela minha menina, só que tinha cinco na mesma situação que ela. Então 
quando há uma briga dessa, favorece a todos, então representa todos sim. 
 
Quando a senhora opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: São, qualquer pai que fala alguma coisa, ou um professor rebate em cima ou 
apóia, ou fica como se fosse uma proposta pra votar. 
E foi aceita, então é aceita sim, é considerada pelo grupo. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Quando o pai tem interesse e vem perguntar, a gente informa. Quem não tem 
interesse, não pergunta não é informado não, só se ele chegar e perguntar. Acho que o 
aluno é mais informado que os outros pais, infelizmente. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: No início do ano que tem dois, três, até quatro pais novos, ficam meio quietos, 
tímidos, quando vai passando tempo eles vão perguntando posso falar? Posso falar? 
Quando chega o final de ano estão todos falando até pelos cotovelos. 
 
A senhora acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Divide, não tem como não fazer a divisão. É natural. Sempre os pais ficam de 
um lado, os professores de outro, os alunos ficam no meio, o pessoal de serviços gerais em 
outro. 
Eu acho que a divisão é natural, quando você chega senta perto de quem você conhece. 
Não é uma divisão por conta dos interesses que serão discutidos nas reuniões, mas é uma 
divisão natural, nenhum pai quer sentar perto da direção da escola, e nem dos professores, 
porque às vezes eles estão discutindo alguma coisa das aulas.  
Já aconteceu dos professores apoiarem a gente, já aconteceu muitas vezes. Na questão do 
Camp, os professores apoiaram nossa proposta, quando tem opinião dos pais, os 
professores ajudam também. 
Quando há interesses dos professores, eles chegam na gente, principalmente os mais 
velhos, os antigos, e dizem vai ter uma votação e você, se votar sim, vai acontecer isso e se 
votar não, vai acontecer isso, mas você vê o que acha melhor. 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: A direção da escola, porque eles que mexem com a papelada, na Delegacia de 
Ensino, no Conselho Tutelar, outro dia ele foi ao posto de saúde, então quem mexe com 
isso é ele. 
 
Para a senhora participar da escola é: ser informada; ser consultada; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Eu acho que participar da escola é ser informada do que acontece na escola, 
você saber quando precisa de alguma coisa o que você pode e o que não pode fazer, você 
participando da escola você fica muito bem informada. Participando do Conselho é um lugar 
que você se informa de tudo em geral que acontece na escola. 
Dependendo da informação dá pra ajudar meus colegas, e ir atrás dos direitos tanto dos 
pais como dos alunos, como foi à questão das faltas dos professores, até o momento que 
nós estávamos mexendo com as faltas dos alunos estava tudo bem, quando nós passamos 
a discutir as faltas dos professores, começou a ter problemas, é uma forma de informar e 
saber o que está acontecendo, você não fica onde está, é como se fosse o início do 
caminho para você lutar contra as coisas, informação. 
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O que é para senhora uma escola organizada? 
Resposta: E existe? Eu acho que uma escola organizada, falando do Estado, seria uma 
escola sem falta de professores. Não teria como os alunos ficarem aulas e aulas sem fazer 
nada, bagunçando, se matando, brigando. Se você tem um professor na sala de aula, eles 
não têm tempo pra fazer bagunça, a hora do recreio é pouco pra eles. 
Quando falta cinco, seis professores, e o Estado dá esta brecha pra eles faltarem, aí 
complica tudo, eu acho que a falta de professores é o principal mesmo. 
 
O que a senhora acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: Eu acho que a contratação dos professores é bem vaga, embora o professor faz 
concurso. O professor faz o concurso, ele entra para dar aula, se efetiva na escola e fica 
parado naquilo, acabou. Os professores não procuram fazer cursos, não procuram se 
adequar com o tempo, ficam parados no tempo. 
Eu vejo professores do município que fazem cursos e têm mais condições de dar aula que 
professores do Estado. 
Eu vejo que tem professores do Estado que sabem menos que eu, infelizmente! 
Eu acho que fazer concurso é o certo, efetiva os qualificados, têm que pegar os lugares que 
quer mesmo, mas eu acho que depois de cinco anos tem que prestar outra prova, e se não 
passar tem que voltar, é uma forma de incentivar o professor a fazer cursos, se qualificar, 
porque o tempo está passando, tá mudando. 
A professora que dava cópia não dá, se ela fosse fazer uma prova hoje, acho que ela não 
passaria, olha a época que nós estamos hoje, mandar fazer cópia no caderno, se ela fosse 
fazer uma prova hoje ela não daria pra dar aula. E como o governo dá o concurso e depois 
fica por isso mesmo. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Escolher professor entra na questão da escolha da direção da escola. Seria 
difícil a comunidade escolher professor, nós não saberíamos ver a qualificação do professor, 
tem professor que você pensa que é um ótimo professor e na hora não é nada, e às vezes 
você olha para outro e diz: “Nossa! Esse é professor?” Quando você vai ver a matéria dele, 
a aula é exemplar. 
Como aconteceu com a minha menina, que fazia trabalhos e entregava de qualquer jeito. 
Chegou um professor novo aqui na escola, e minha menina foi entregar um trabalho e ele 
não aceitou o trabalho, pois disse que não era assim que se entregava um trabalho. Então 
teve que entrar um professor novo, pra mostrar que a maneira que ela vazia trabalho era 
errado, eu disse pra minha menina que o professor estava certo, que ele é um professor 
bom, está ativo, deve estar fazendo cursos, e pra ele o seu trabalho não serve, e pra mim 
também não serviria. Agora no ano passado os professores aceitavam porque era 
indiferente. 
É complicado escolher professor, acho que seria muito injusto, a Delegacia que deve fazer 
alguma prova e ver a qualificação dos professores, não dispensar, se o professor não 
estiver adequado, ele deve se atualizar. 
Não cabe a comunidade escolher o professor, mas ele devia fazer cursos para se atualizar 
naquela matéria dele, não cabe aos pais escolherem os professores da escola. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: 
Não perguntei, pois a entrevistada já havia frisado sua posição em outras respostas. 
 
Para a senhora o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: O ideal seria primeiro participar de todas as reuniões dos filhos, infelizmente tem 
pais que não vêm, colocam o filho na escola e a escola tem que educar. Os pais devem ter 
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mente aberta e perceber que a escola está pra ensinar e não pra educar, quem educa são 
os pais. 
No Conselho a participação ideal seria abrir mais espaço para a participação dos pais que 
são poucos, mas como isso não é possível, não temos muito que fazer. São só dez pais, a 
escola tem mil e oitocentos alunos, olha quantos pais que talvez queriam participar e não 
podem. No dia da eleição vêm uns cinqüenta pais, mas só pode entrar dez. Então, às vezes 
você vota em um pai pensando que ele é bom, que vai participar, ele não participa, ele 
entrou e perdemos a chance de colocar outro pai que poderia ajudar a gente. 
Se o pai viesse na escola de vez enquanto, ver o que o aluno está fazendo , ver o que a 
escola está fazendo ver a situação e ajudar, não pra fazer as coisas para o governo, pois 
acho que ele não merece, mas poderia ver os casos da escola, ver a quadra e olha diretor 
dá pra melhorar a quadra pras crianças brincar? Olha diretor eu vi uma pessoa bebendo na 
porta da escola, eu posso dar uma olhadinha pra ver se não tem mais alguém bebendo na 
porta da escola? Acho que a escola seria melhor. 
Participar do Conselho é uma conseqüência, como só pode dez, então não tem como, mas 
se os pais viessem mais na escola ver a situação dos seus filhos, acho que seria melhor. 
Considerações finais: 
Eu queria comentar que os pais poderiam ajudar é sobre a vice-direção da escola. 
Tem professores muito bom, tem professores ótimos. 
Nesse caso, deveria passar pelo Conselho, pois se é da escola não passa pelo Conselho e 
o diretor é quem escolhe, mas eu acho que qualquer vice-diretor deveria passar pelo 
Conselho, mas só passa quando o candidato não é da escola, e nós temos que escolher 
quando é estranho e os que nós conhecemos, nós não escolhemos. 
Pra lidar com as crianças tem que gostar. A molecada da noite faz fila pra falar com a vice-
diretora, todos beijam e querem contar alguma história. 
 
Entrevista 02 
 
A senhora trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Eu trabalho em casa, fora não, só em casa. 
 
Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Eu vou praticamente na escola quase no ano todo, eu participo da reunião da 
APM, Conselho, Conselho disciplinar, são várias atividades, e nas reuniões regulares da 
escola, e às vezes mesmo sem ter nada o que fazer eu tô chegando lá , às vezes eu tô ali 
por perto, dou uma passadinho pra ver como estão as coisas, então a minha freqüência é 
bem grande, tô sempre indo lá. 
 
A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta:Sou convidada em participar em várias atividades da escola, e quase todas eu 
participo, festa junina, alguma coisa de cultural, na mostra cultural, participando, alguma 
coisa que algum aluno precisa levar, até o ano passado eram quatro netos, este ano será 
apenas uma, duas já se formaram outra teve que pedir transferência, teve que ir trabalhar e 
foi estudar a noite e vai fazer a oitava série em outra escola. 
Eu ajudo na organização, quando é festa a gente vai pra ajudar mesmo, quando é festa não 
tem uma atividade específica, a gente ajuda em tudo um pouquinho, no que pode. 
 
Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? 
Resposta: Eu falo por mim e pelo que eu vejo, porque o relacionamento dele com os pais e 
a comunidade é ótima, tanto é que ele tem um alto grau de aprovação, diferente de antes, 
antes a gente só via falar mal da escola, agora não, só ouvimos comentários bem positivo, 
mesmo no ônibus. Agora a escola é aberta à comunidade, antes não era. Antes tinha lanche 
na escola, agora tem comida mesmo, por luta nossa e dele principalmente até conseguir pôr 
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comida na escola, é um local que as pessoas têm um poder aquisitivo bem baixo e muitos 
vão pra escola pela comida mesmo.  
Por isso eu fiquei na APM e estou até hoje, e no Conselho porque as idéias batiam, coisa 
que não tinha na escola antes. Agora tem compromisso. 
Tem compromisso com o aluno, coisa que não tinha antes, então a escola está bem pra 
ajudar e é isso que os pais querem. 
Com relação ao relacionamento dele com a comunidade é a melhor que eu já vi até agora. 
Mãe não podia entrar na escola. 
Uma vez chegou uma senhora evangélica, foi a escola pra conversar com a diretora se era 
possível dispensar a filha da educação física, e a funcionária, no portão mesmo, falou que 
era muita ignorância, a gente via que nem funcionário tinha jeito pra conversar com os pais.  
Mãe pra entrar na escola era um trabalho, só entrava pra trabalhar, vender coisas, arrecadar 
dinheiro pra escola. E hoje é muito diferente, há abertura. 
 
Há espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Hoje há espaço para diálogo na escola. A gente vê nas reuniões, os pais querem 
falar, eles ouvem e explicam. 
O pai chega e quer porque quer que o diretor tome determinada providência, até eu, agora a 
gente começou a entender o que pode e o que não pode, muitas coisas, até aonde a gente 
pode ir dentro da lei. O diretor é muito politicamente correto com as coisas, e o que ele não 
sabe, ele vai procurar saber pra trazer a resposta. 
Hoje é possível conversar com direção e pais a qualquer momento, inclusive para assistir 
aula com os filhos, é muito diferente hoje, antes não tinha essa abertura. 
 
O que a senhora acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Com relação à proposta pedagógica, nós pais não temos muito que participar. A 
gente cobra, mas, não tem como participar, eles vão falar a linguagem deles, que a gente 
não vai tá entendendo, não tem muito que alterar. A elaboração da proposta pedagógica 
não tem como a gente participar, tem mais como cobrar, eles elaboram e a gente ajuda na 
execução da proposta pedagógica, mas não na elaboração. 
A partir do momento que comecei a participar do Conselho, percebi que teve muitas 
mudanças, principalmente na questão do respeito entre os alunos, funcionários e até 
mesmo professores. Não tinha respeito. 
Tinha professores que só queriam fazer passeios, era passeio para programa de televisão, e 
eu não entendia nada, se aquilo estava certo ou não, eu fiquei com a cantina por um tempo, 
e com o tempo a gente começa a perceber que queriam a gente para arrecadar dinheiro, 
isso na outra gestão. Hoje não, tudo foi mudado, e hoje o diretor diz que tudo vai ser 
discutido no Conselho e o que decidir é o que vai acontecer. Às vezes já aconteceu de mães 
reclamarem e ele diz: “Mas gente vocês resolveram em Conselho, tá na ata.” 
Eu vou continuar, vou ficando ele me trata como todas as mães, e as minhas netas, como 
todos os alunos, não tem diferenças, mas eu gosto da maneira dele tratar é que faz toda 
diferença. 
 
Em quais momentos a senhora é convidada a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: Sempre que é necessária a nossa opinião, nós somos convidados, fomos até 
convidados a participar para assistir o HTPC, eu já participei umas duas vezes, não 
participei mais, porque é na hora do almoço, do meio dia à uma hora. Agora você tem como 
ouvir até como é o Planejamento, participar da montagem do calendário, discutir as datas, 
festas, que possam ajudar a escola. Nós somos sempre chamados a participar sempre, uma 
vez ou outra não dá pra ir, mas a gente é chamado a participar sempre. 
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Quando a senhora tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: A ele, o diretor, diretamente.  Eu vou direto nele. Se ele não tá eu volto outro dia. 
Ele é a pessoa mais indicada pra dar a informação que eu preciso.  
Se eu vou lá dar uma opinião, ele não resolve nada sozinho, sempre diz quando vai ter 
reunião pra decidir em grupo, para ficar valendo a idéia da maioria. 
Mas eu sempre me dirijo a ele. O que ele falar pra mim, pelo menos, eu sei que é aquilo 
mesmo, ele não vai me dar uma informação errada. 
A quem senhora acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos professores?Aos 
funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A comunidade, no entanto, eu acho que a comunidade falha muito com a escola, 
acho que deviam participar mais. Então quando eu escuto alguém falar eu convido pra vir 
participar da APM, eu ouvi dizer que a APM era pra arrecadar dinheiro pra professor e 
diretor comprar carro. Tinha muitas histórias, a partir do momento que você começa a 
participar, e ver de perto, você começa a mudar as idéias, e começa a tentar mudar as 
idéias dos outros, e eu vou ficando até minha neta estiver lá. 
Acredito que o Estado faz a escola pra que a comunidade tome conta, porque tinha muito 
vandalismo na escola, diminuiu bastante, nós conseguimos uma reforma, foi na outra 
gestão, nós brigamos. Foi até televisão lá. A partir do momento que você começa a mexer 
com as coisas, você vai conhecendo. Na outra gestão foi montada uma comissão de 
segurança, formado por pais, e nós percebemos muitos problemas na escola, o banheiro 
era todo quebrado, falta de lâmpada, fiação exposta, e foi aí que veio a televisão na escola, 
fomos à Delegacia de Ensino e depois disso a diretora desmanchou a comissão de 
segurança. Depois que saiu o problema na televisão, nós conseguimos a reforma na escola, 
e eles reformaram tudo, mas foi com briga, com escândalo, do contrário a gente não 
consegue nada. A comunidade tem que se unir, tem que juntar uma turma boa e alguém 
que tenha influência que abra as portas pra gente, porque do contrário não somos 
recebidos. 
 
Há quanto tempo a senhora participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Do Conselho são dois anos, no dia da eleição eu abri mão da minha vaga, pra 
que alguém novo entrasse, mas essa pessoa não foi nenhuma vez, por três reuniões 
consecutivas, então o diretor me chamou pra ocupar o lugar. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: A participação é boa e necessária, não só boa como é necessário os pais 
participarem. Podia ser mais gente pro Conselho, começa com onze e acaba com três, 
quatro, cinco, acaba ficando as mesmas pessoas. 
Através do Conselho de Escola a gente fica conhecendo melhor o professor, os alunos e 
fica conhecendo a escola que a gente coloca a galerinha da gente, é importante pra gente 
tomar conhecimento do que acontece. Porque a gente fica de fora, fala, fala, fala, e depois 
não é bem assim, é uma situação mais complicada. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Quando vai resolver uma coisa mais séria é o Conselho quem resolve e decide. 
Quando chega uma verba, a gente decide o que é mais prioritário comprar, a questão da 
disciplina dos alunos, e não tem como não tratar desta questão. É importante para saber o 
que passa na escola e até cobrar dos professores do diretor de tudo. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: A atuação tem que ser do jeito que nós fazemos, cobrando e entendendo as 
atitudes dos professores e o que eles podem fazer com os alunos. 
 
O que é participar para a senhora? 
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Resposta: Ir lá sempre que sou convocada pra reuniões, pedir alguma reunião 
extraordinária, se for conveniente pedir. 
Até chegar a um resultado bom, tanto pros alunos, quanto para os professores, pra que as 
coisas não fiquem só nas mãos dos pais, tem gente que tudo é chamar o pai pra resolver, 
problema de escola não é só o pai, e nem professor, e diretor tem que ter um trabalho em 
conjunto.  
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: As principais são os tratamentos dos funcionários, os pais não eram recebidos. 
Hoje os pais conseguem falar com o diretor e com as vices, os pais passaram a participar 
mais, a partir do momento que você recebe alguém pra conversar, as pessoas passam a 
confiar mais, e isso é por conta do diretor e do Conselho. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Dirigida deve ser pelo diretor mesmo, mas a comunidade tem papel fundamental 
até na gestão do diretor, porque se ele for mau diretor, a comunidade tem direito de 
reclamar, até ele cair fora. Tem que ser dirigida por alguém que entende o que está falando. 
Às vezes, tem pai que chega e diz que quer que se tome esses tipos de providências, não é 
assim se ele não entende nada vai sair tratando as pessoas com grosserias, tem que ser 
uma pessoa que estude e entenda o que está falando, até pra não virar bagunça. 
Tem que ser dirigida pelo diretor, mas monitorada pelos pais, e o diretor tem obrigação de 
explicar ao pai até onde ele pode ir. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Têm que ser conjunto pais, alunos, professores, diretores, até pra não ficar uma 
coisa autoritária. 
A partir do momento que é discutido e há um entendimento está sendo direcionado por 
várias pessoas, não por um só, ali chega a um consenso e é direcionada da melhor 
maneira. Eu acho que por todos os lados. 
Quem a senhora acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: Acho que tem sempre um responsável pelo menos pra levar as broncas daquilo 
que não vai certo, o diretor estava sempre na Delegacia pra levar alguma bronca. Mas na 
maioria das vezes quem define são os alunos. Porque por eles muitas coisas acontecem ou 
deixam de acontecer. A visão de escola é que tudo tem que ser feito como prioridade os 
alunos. As coisas são definidas em prol dos alunos. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que a 
senhora possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: Na escola, o que dificulta a participação são os próprios pais, é a comunidade, 
porque os pais que querem participar eles participam, entram na escola na hora que quiser, 
nas aulas dos professores, você chama os pais e eles dizem que não têm tempo, não tem 
muita vontade em participar, a comunidade dificulta. 
A Legislação Não atrapalha, pois os pais não conhecem a lei, muitos desanimam quando 
começam a conhecer a lei, às vezes a lei dá trabalho, dificulta, porque os pais gostariam de 
participar com voz ativa dentro da escola, mas a lei limita. Exemplo a lei que protege o 
direito do professor ficar doente, tirar licença, faltar, é lei eu não discuto, mas o direito do 
meu filho de ter aula? Foi essa discussão que nós tivemos com os professores. Essa lei 
limita a participação dos pais, porque os pais não concordam com isso, e o diretor já cansou 
de explicar que é direito. Isso faz com que alguns pais desanimam, então a lei dificulta muito 
a participação dos pais. 
A distância Não dificulta, eu moro longe, mas tomo ônibus e vou. Eu só peço para não 
brigar se eu chegar atrasada. Os outros pais moram bem pertinho da escola. 



 

 

 

 

176

A postura do diretor Ajuda, porque o diretor faz tudo pra que os pais fiquem na escola. No 
começo do ano ele faz tudo para os pais participarem. É uma postura muito boa. Eu não sei 
se vou conhecer uma outra escola que tenha essa postura.  
Disponibilidade de tempo Sempre que eu sou chamada eu vou, só se for um dia que não 
foi possível, eu ligo no dia seguinte para saber o que aconteceu. Mas eu conheço muitas 
pessoas que são donas de casa como eu e não querem participar, alegando que não tem 
tempo, mas a gente sabe que estão aí jogando bingo. 
Horário de Reuniões São três horários durante o ano, quando os pais entram já sabem que 
é assim. A meu ver não atrapalha porque já sabem que os horários vão ser intercalados. 
Quem trabalha já avisa quando não poderá participar, mas vai aos outros horários. 
 
A senhora acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável?  Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Pra mim ela é possível e desejável, espero que para as outras pessoas também 
seja desejável, eu gosto de participar da escola para saber o que acontece. Eu me sinto 
bem indo. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como a senhora tem conhecimento das mesmas? A 
senhora define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: É feito mural com valores que chegam, é passado na reunião são mostradas as 
notas, é tudo bem transparente, é esclarecido tudo. Tem condições de verificar todo dinheiro 
que entra e como que é gasto. Nós damos opinião, nem sempre é acatado, e a prioridade é 
sempre o aluno, as suas necessidades. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Há, antes a reunião não era reunião era uma guerra, era todo mundo xingando 
todo mundo, ninguém entendia nada. Quando o pai não concordava com o que o professor 
falava, virava uma guerra, o celular da diretora tocava ela virava pra atende e deixava o pau 
quebrando. Hoje é totalmente diferente, o diretor tem uma maneira totalmente peculiar para 
fazer a reunião, ele mal fala na reunião, mas ele tem um caderno que ele marca tudo, ele dá 
a pauta que vai ser tratada, e quem vai falar tem seu tempo, quando alguém começa a 
conversar ele fala olha a conversa paralela, ele conduz bem a reunião, é muito diferente, 
quando eu lembro das outras, nossa, pelo amor de Deus. 
 
Como a senhora acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu não tenho uma idéia de como deveria ser dirigida, eu sei que não deve ser 
dirigida como era antes. Mas agora, por enquanto, ela está bem dirigida, a gente fala a 
mesma linguagem no que diz respeito à comunidade em geral. Eu não tenho uma idéia de 
como ela deveria ser dirigida, do jeito que está, ela está boa. 
O que a senhora acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Eu acho que não dá certo não. Pra comunidade votar, ela deve conhecer o 
candidato, conhecer a idéia de cada um. Na eleição passada houve um problema pra eleger 
um funcionário que ia trabalhar pela APM. Cada um vota em quem conhece e não vai 
arriscar colocar quem não conhece, e com diretor seria a mesma coisa. O diretor deve ser 
competente e essa competência tem que vir daquilo que ele apresenta pro Estado. O 
Estado que deve definir se ele é competente ou não pra dirigir uma escola. 
Cabe a comunidade aceitar ou não no sentido de que aquele diretor trabalha com a idéia de 
melhoria do bem estar de todo mundo, não só para o aluno, mas para a comunidade que 
procura por ele. 
De repente você elege uma coisa mandada, que não vai fazer nada, igual na política, e aí 
você diz: “nossa nem imaginei!” Então sinceramente, com a pouca experiência que eu 
tenho, acho que não dá certo a comunidade eleger diretor. 
 
O que a senhora acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
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Resposta: Participar e decidir são várias coisas, mas tudo dentro de um consenso da 
maioria.  Como por exemplo, a retirada de um professor, a classe se defende isso acontece 
entre professores, médicos, advogados, as classes se defendem, uns defendem os outros, 
mesmo sabendo que o outro agiu mal, nunca vão abrir pro pai, pra mãe que aquele fulano 
não agiu legal com o aluno.  Muito pouca coisa é possível decidir, a menos que os pais se 
unam muito, é muito difícil direcionado a um objetivo próprio é possível mudar alguma coisa.  
Eu já vi a comunidade se reunir fazer abaixo-assinado e tirar o funcionário público do posto 
de saúde. É possível fazer dentro do Conselho aquilo que eu já faço, ir lá discutir os 
assuntos conhecer o funcionamento da escola, isso é possível fazer e qualquer pai pode 
fazer, pode entrar, conhecer, ajudar e decidir ir atrás e ver o que é melhor pro aluno, se ele 
quer mudar pra outra escola, eu não sei se tem alguma atitude mais drástica que é possível 
ao pai decidir. 
 
O que a senhora acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: Eles decidem tanta coisa que a gente não sabe no que se refere à pedagogia a 
decisão é deles mesmo, a gente não tem como decidir nada, a gente não tem como, a gente 
que é leigo no assunto não tem como decidir nada, muitas coisas eles que decidem por 
eles, o que necessita da opinião da comunidade eles vão ouvir a gente, mas o que não 
precisa da opinião pública eles decidem sozinhos 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Decidir eu acho que não, eu penso nesta escola, por exemplo, acho que 99% ou 
até mais, os pais não chegaram ao nível de conhecimento, de educação que o filho chegou, 
a maioria tem 5ª série, 6ª série, às vezes nem isso,  então eles nunca vão poder decidir, se 
hoje em dia, pra muitas empresas quem tem 3º grau  é considerado semi-analfabeto. 
Imagina quem tem o 4º ou o 3º ano antigo? Decidir não! Ele pode dar opinião, ajudar, e 
tentar entender, mas decidir não, é muito diferente o aprendizado de hoje. 
Os pais podem participar verificando e cobrando, porque é complicado, se uma das minhas 
netas me apresentarem uma prova do 3º ano, do 2º ano, com toda sinceridade eu não tenho 
esse grau de escolaridade, eu não vou saber se aquilo está certo ou não, só a professora 
que pode dizer se está certo, ou não, eu posso tirar dúvidas no dia da reunião, mas ajudar 
definir o que é feito é difícil, a não ser que o pai seja professor. 
As verbas, na escola, a maioria são os pais que definem, no Conselho e uma maneira geral, 
eu acho que isso é transparente, se algum pai falar o que eu ouvia antes, hoje em dia eu 
não ouço mais, eu vou falar que não é assim. 
Se você vir pra escola e participar das reuniões da APM, não tem como o diretor ficar com o 
dinheiro, às vezes você ouve falar, vem tanto dinheiro pra escola e o diretor não fez nada! 
Não vem tanto dinheiro pra escola, porque quando vem aquele pouco já é definido tudo que 
será feito. 
O dinheiro que a gente arrecada com festa junina e com passeio é pra colocar prioridades 
que é necessário fazer e não dá pra esperar pela verba do governo chegar. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê?   
Resposta: Acho que não prejudica porque quando o pai entra, pro Conselho, já entra 
sabendo dos horários das reuniões, então não prejudica não. 
 
O que a senhora acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Mais do que a gente já faz decidir coisas e resolver, não é possível fazer muita 
coisa mais, porque não tem espaço, a gente não consegue fazer mais além daquilo que a 
gente já faz, conversa e discute, muita coisa acaba caindo na disciplina do aluno, e quando 
a gente resolve, agora não é tanto mas a disciplina do professor a gente pegava no pé e 
cobrava também. Mas é o que é possível fazer. 
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A senhora participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Não. 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Facilita. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Seria possível mudar, mas não mudaria não, porque é a lei. Aluno que às vezes 
a gente percebe que não quer nada, não quer estudar, não pára na sala, você gostaria de 
tirar esse aluno da escola, mas não consegue até o Conselho resolver, se resolver tirar, a lei 
impede. Então, a participação é limitada pela legislação. 
Não tem muita coisa, fazer mais, porque a legislação limita muita coisa. Eu acho que os pais 
principalmente no Conselho, que quando tomam conhecimento de uma situação primeira 
atitude é conversar com os pais, com o aluno, teria que tomar uma atitude mais séria. E tem 
pai que vai ao Conselho Tutelar, traz um papel e esfrega na cara do diretor, sem nem saber 
o que o filho fez na escola, então a lei limita muita coisa, então nem o Conselho pode fazer 
nada, nem o diretor pode fazer nada. 
 
A senhora acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Eu acho que a gente tenta o máximo possível representar os demais pais, 
porque eles têm liberdade para perguntar o que está acontecendo na escola na hora que 
quiser. Acredito que representa sim, porque se não for dessa maneira não tem razão de ter 
o Conselho. Eu acredito que sim, porque são mais de mil e quinhentos pais, não tem 
fundamento nenhum existir o Conselho se não for para representar os pais e alunos. 
 
Quando a senhora opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: São, sempre são, são discutidas todas as idéias, tem discussão e votação. 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Se eles vão na escola perguntar, ficam sabendo, eu não vou ligar para casa de 
cada pai informar o que foi decidido no Conselho, porque teve a reunião no início do ano e 
eles não quiseram participar, mas eles podem vir na reunião dar sugestão, e procurar se 
informar e se interessar também, quem quiser ler a ata da reunião ela está a disposição de 
todos. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: Dos que eu conheço são ativos, a maioria dá idéia, fala, se não concorda com 
uma coisa fala, de forma bem tranqüila, sem discussão, cada um falando na sua vez, 
concordando ou não, dando sua opinião. 
A senhora acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Sempre. E eu acho que em todo segmento da sociedade, os professores falam a 
linguagem deles, sentam perto para discutir os interesses deles. 
Os pais a mesma coisa, não falam a mesma língua. Existem os interesses em comprar 
materiais. 
Embora todos estejam dentro do Conselho, agem como grupos separados, mas isso não 
impede que a gente concorde ou não com a idéia ou opinião de um determinado professor, 
e assim com a gente também, embora fique aquela coisa, pais, professores e alunos, mas 
sempre todo mundo ouve todo mundo. Tem sempre os interesses. Tudo que vai fazer 
precisa de dinheiro, e o dinheiro nunca é suficiente para fazer todos os projetos da escola, 
então acaba sendo priorizado as coisas de um ou dois grupos só. 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
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Resposta: Acho que é a vice-diretora, eu nunca procurei saber. Acho que alguma 
professora ou a vice-diretora, ou um funcionário que vai comprar alguma coisa. 
Se for melhoria de professor, são os pais que vão, se é alguma melhoria pra escola em si, 
sempre é algum professor, ou funcionário ou a direção, eu mesma nunca fui. 
O interesse maior da gente é da mesma forma que é cobrada pra que o aluno não falte e 
tenha disciplina, a gente cobra do professor também, pra que ele tenha respeito pelo aluno, 
a gente quer que a escola funcione direito, a gente cobra isso, vai atrás disso. 
 
Para a senhora participar da escola é: ser informada; ser consultada; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Eu acho que participar é um pouco de cada coisa. A direção da escola para ser 
bem dirigida ela depende muito da gente, das decisões que a gente toma, do que a gente 
faz. Então eu acho que é um pouco do que a gente faz, é ser bem informada, e pra isso tem 
que tá lá conhecendo as coisas. 
No que tratar a assuntos da escola, aluno, eu acho que isso é participar da direção da 
escola, não participar daquilo que não interessa a gente. Ou melhor, aquilo que eles acham 
que nós não devemos nos envolver, como por exemplo, greve. Ah! Acho que isso eles 
querem sim, pois na greve eles chamaram pra ir no movimento.  
Então participar é um pouco de tudo ser informada, consultada, fazer tarefas. Eu gosto de 
fazer as coisas, e a partir do momento que está lá, você já está ajudando a direção a dirigir. 
No caso da comunidade dirigir a escola, eu acho que não daria certo, é a mesma coisa que 
votar em alguém a dirigir a escola, se nós somos um país democrático, de repente falar que 
vai ter eleição para diretor da escola, o que pode aparecer de candidato para ser diretor de 
escola, e aí você vê uma pessoa votando só porque toma uma pinga no bar da esquina, não 
dá, é uma coisa muito complexa, muito séria, você tem que ter alguém que sempre vai lá 
pra receber as pancadas quando alguma coisa dá errada e,  é o diretor quem sofre. 
Tem que ter um diretor, que saiba o que está falando, que entenda de lei, do ECA, entenda 
um pouco de tudo, porque se você der de cara com um diretor que sabe menos que você,  
como vai ficar essa escola? Acho que a comunidade dirigir a escola, não dá certo não. 
 
O que é para senhora uma escola organizada? 
Resposta: Uma é escola que funcione direitinho, que tenha pais e alunos, professores e 
diretores, todo mundo tenha o mesmo objetivo. O aluno saia dela com bom aprendizado, 
organizado, porque tem professores que não gostam de ensinar aluno não. 
Uma vez eu questionei porque tem uma sala de computador, e os professores não levavam 
os alunos para usar, eu fiquei sabendo que os professores não sabiam usar o computador, e 
por isso não levavam os alunos para lá, como é que vão ensinar se eles não sabem? 
Tinha um coordenador na escola que era voltado para o pedagógico chique, que vivia 
fazendo passeios para televisão, tirando alunos da sala para levar em passeios. 
Então uma escola organizada é todos falando a mesma língua, é trabalhar por um objetivo 
só e não por interesses próprios, como eu via antes, que só faziam passeios, deve estar 
faltando alguma coisa, pois nem todo mundo está contende com tudo mesmo. 
 
O que a senhora acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: Eu não sei direito a fundo como se contra professor, eu não sei, eu sei que, às 
vezes, a gente deixa a vice-diretora enlouquecida com a falta de professor. Mas eu, 
sinceramente não sei como é a contratação de professor. Se a gente não conhece as 
maneiras de contratação não tem como questionar. Eu até vejo que, na falta de professores, 
a direção entra em contato com professores eventuais para cobrir a falta de algum 
professor. Eu nunca perguntei como eles são contratados, se eu perguntar vão me explicar, 
mas eu nunca tive essa curiosidade. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
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Resposta: A mesma coisa da eleição para diretor, poderia se conhecesse, pra escolher tem 
que conhecer, nem todos moram perto da escola, é difícil escolher professor do filho e 
depois de escolhido está escolhido, e aí tem que agüentar, se o professor for uma coisa, se 
a gente não escolhe pelo menos pode brigar, se não escolheu tem como colocar pra fora. 
Mas se escolhe tem que agüentar. 
Saber como se contrata é uma boa idéia, e eu vou procurar saber como é, mas da 
comunidade escolher, acho que não daria certo, eu não teria capacidade de escolher 
professor, se eu não conheço o trabalho dele, como eu posso dar o meu voto de confiança e 
escolher um professor? 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? Por quê? 
Resposta: Não perguntei. 
Para senhora o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? Por 
quê? 
Resposta: O ideal seria que mais pais participassem, porque chega o final de ano acaba 
ficando sempre os mesmos, aqueles que acreditam que vai melhorar que podem participar 
que podem melhorar, outros arrumam trabalho e não dá pra vir nas reuniões, participam de 
duas reuniões e não vêm mais. 
A minha frustração é essa, acho que os pais deveriam vir mais à escola, questionar mais, eu 
vejo pais que chegam à reunião dos filhos e já querem ir embora, que está com pressa, quer 
assinar e ir embora. 
O que é possível, do que eu vejo, do que eu participo, não tem muito mais coisas pra fazer, 
a gente tem vontade, mas não é possível, por uma série de coisas. Primeiro porque tem a 
legislação, segundo tem que esbarra um monte de coisas, uma série de coisas que não 
podem ser feitas e providências que não podem ser tomadas. O que é possível a gente já 
faz, mais ainda eu não sei, o impossível a gente não consegue fazer. 
Considerações finais: 
Tem professor que jamais gostaria de ver pais na escola, mas tem professor que incentiva a 
nossa participação, dos direitos dos filhos, igual essa questão da progressão continuada, 
que os alunos vão passando sem saber nada. A lei impede muitas coisas, atrapalha muito 
mesmo. 
 
 Entrevista 03 
 
A senhora trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Sou faxineira, mas por enquanto não tou trabalhando porque tou com problema 
no joelho. 
 
Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Eu vou quando me chamam, me telefonam quando tem reunião de Conselho, 
reunião de classe, tou sempre lá participando. 
 
 
A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Não, só quando tem reunião, participar de outras atividades é da APM, eu não 
participo da APM. 
 
Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: O diretor é uma pessoa boa, e a diretora também, eles têm um bom 
relacionamento com a comunidade e pais. Tem sempre um espaço aberto pra falar sobre os 
filhos, como ele está e o que tá fazendo. 
 
O que a senhora acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
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Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Eu não vou nem saber explicar porque eu tou participando agora. Mas eu acho 
que tá bom. Não tenho como falar. 
 
Em quais momentos a senhora é convidada a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: Sou convidada só nas reuniões, fora isso não. 
 
Quando a senhora tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: Quando tenho reclamações é sempre para o diretor, porque é ele que é o 
responsável. Agora se tenho alguma proposta eu vou ver, mas geralmente é para o diretor 
ou com a vice-diretora. 
 
A quem a senhora acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A escola é do governo. O governo é que tem que fazer mais pra melhorar. A 
escola é do povo também, mas quem governa é o governo, nós damos sugestões e 
fazemos as coisas. A escola é da gente, que luta para ter, o governo deve manter. 
 
Há quanto tempo a senhora participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Comecei no ano passado, em 2006. 
 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: É legal, você vai conhecendo mais as coisas, e vê o que tá errado, vê os alunos 
que não querem estudar e atrapalham os que querem. É importante por isso. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: É legal, porque a gente vai vendo quem tá agindo certo em sala de aula, o 
respeito, eu quero que os alunos respeitem os professores e os professores respeitem os 
alunos em sala de aula. Hoje em dia não tem muito respeito, antigamente o professor era a 
pessoa mais respeitada, era a pessoa mais importante. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: A participação dos pais deveria ser mais dentro da escola, junto, eu queria que 
tivesse mais eventos, cursos, nas horas vagas, nos sábados, hora de lazer para os alunos 
fazer alguma coisa, mas teria que ter mais participação dos pais e do governo juntos. 
 
O que é participar para a senhora? 
Resposta: Participar pra mim é estar lá junto, fazendo alguma coisa, ajudar no que a gente 
pode, nas horas vagas, porque a gente que é mãe de família, tem um diário pra gente fazer. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Acho que deve ter mais cabeça junto pensando, eu ainda não comecei ver 
muitas mudanças, os alunos precisam saber respeitar ir pra sala de aula, fazer tudo 
direitinho, sem ter tantas reclamações, e ainda tem muitas reclamações. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Com diretor tá bom, mas ele precisa ter mais alguém que ajude, ter mais força, 
alguém que ajude. A escola deve continuar sendo dirigida pelo diretor. Eu acho que o chefe 
da escola é o diretor, porque se não for ele quem vai fazer a lei? 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
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Resposta: Quem decide é o diretor, ele que sabe o que é o certo, deve informar os pais e 
os alunos juntos pra eles entender as coisas, pra eles terem mais responsabilidade. O 
diretor deve estar organizando o que vai ser feito. 
 
Quem a senhora acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: As pessoas que estão acima do diretor, como o supervisor de ensino, dirigente, 
secretário, acho que são eles que mandam, e o diretor também define. É igual a uma firma, 
não tem o encarregado o chefe, os superiores que mandam? A comunidade eu não sei se 
ela manda, mas eu acho que também define, eu acho que todo mundo manda na escola, 
definem. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que 
senhora possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação a moradia, postura do diretor; disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: O diretor favorece a participação dos pais, tudo que é pra fazer é com ele. É ele 
que está ali pra dar ordens, e ele pode favorecer a participação dos pais. 
A legislação - As leis ajudam a participação dos pais, porque estamos vendo o que está 
acontecendo dentro da escola, pra depois a gente ir observando o que está acontecendo 
para depois cobrar. Se nós não vemos como está acontecendo na escola como é que 
vamos cobrar pra melhorar? 
A distância – Pra quem mora longe dificulta, mas pra quem mora perto não, eu só não 
posso participar quando estou com problema de saúde pra subir e descer escadas. Quem tá 
trabalhando não vai porque tá trabalhando, e às vezes o patrão não aceita, não libera, e os 
patrões deveriam liberar os pais para participar da escola, é responsabilidade, o pai deve 
estar junto, acompanhando de perto. 
A postura do diretor - Ajuda. 
Disponibilidade de tempo - O tempo é obrigação, não é desculpa falar que não tem tempo 
pra não ir à escola. 
Horário de reunião - Eu prefiro de dia, a noite é ruim. O horário das reuniões não atrapalha 
e nem prejudica, porque é obrigação participar.  
Disposição da comunidade – Ajuda, os pais têm que participar, a comunidade tem 
disposição em participar. 
 
 
A senhora acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: A participação é possível e desejável, porque ali eles estão falando e eu estou 
entendendo tudo, embora eu não saiba ler, mas eu estou entendendo tudo. Então a minha 
participação é possível e desejável. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como a senhora tem conhecimento das mesmas?A 
senhora define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: O diretor passa pra gente quanto veio e o que pode fazer, ele passa em reunião, 
e informa sempre quanto veio e o que pode ser feito. Eu não defino como vai ser gastada a 
verba, eu só escuto, uns falam outros falam, eu nunca falei, eu só escuto. Eu acho que isso 
não é da nossa parte, isso quem deve definir é o diretor, é que é o responsável, mas deve 
prestar contas pra gente, falar no que gastou se o dinheiro não deu, se veio pouco. 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Como eu comecei a participar no ano passado, eu não tenho essa informação. 
 
Como a senhora acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
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Resposta: Eles fazem tudo direito ali, a direção tá boa, eu não tenho nenhuma sugestão de 
mudança. 
 
O que a senhora acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Podia ter, seria legal, mas daí, o diretor que é legal e vão votar em outros, mas 
aí ia ficar igual eleição. Não sei, iam tirar o diretor a vice-diretora, os que são os melhores... 
Acho que seria interessante a comunidade votar. 
O que a senhora acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Podia mudar muitas coisas, porque ele vê muitas coisas erradas, estando junto 
com os professores, diretor. 
 
O que a senhora acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: Cabe ao diretor e aos professores decidir em melhorar mais o estudo, para que o 
aluno possa compreender mais, o diretor deve dar as ordens para os professores. Eles têm 
uns projetos pra ver como melhorar mais. Os pais podem dar sugestão pra fazer assim. Eles 
devem informar aos pais o que vão fazer, quais são as propostas que vão trabalhar com os 
alunos e perguntar o que os pais acham. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Não sei, tem muitos pais que não entende de nada, tem uns que estudaram, 
olha eu, eu não sei como decidir, porque roda minha cabeça. O diretor não, tem que ser o 
professor mesmo. As verbas que mandam é muito pouco, se for fazer o que nós queremos 
não dá. A escola da prefeitura o prefeito dá tudo, dá uniforme, material, pasta, a estadual 
teria que dar também. Só deu uma bolsa que no outro dia eu tive que costurar. Ele tinha que 
dar tudo. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Acho que ajuda a participação dos pais, não tenho nenhum problema com os 
horários, os horários são bons. 
 
O que a senhora acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Tem muita coisa ali pra fazer, mas eu não sei dizer o quê. 
A senhora participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Não. 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Facilita, porque tá lá junto, a gente ajudando eles, dando força, vendo o que os 
alunos estão fazendo. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Ajudando, dando força, decidindo no que será feito, porque tem muitos alunos 
danados ali dentro. Acho que a escola precisa de um guarda ali naquela escola, quem sabe 
fazendo um abaixo assinado a gente consegue um guarda, porque na escola municipal nós 
fizemos, e ali era péssimo, e hoje dá orgulho de ver aquela escola por dentro, tudo 
arrumado. 
 
A senhora acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Não, nós representamos nós mesmos. Eles que devem ir, não só nós, eu acho 
que tem que ter mais pais, se os pais entrarem ali, a escola melhora mais, os outros têm 
que ir também. 
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Quando a senhora opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: Eles não ignoram, eles escutam o que eu falo, votam, dão valor ao que eu falo. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta:  
Observação: A resposta não tem nada a ver com a pergunta. Acho que não foi satisfatória. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: É muito legal, os pais participam, falam o que tem que falar, e cada um dá a 
opinião. 
 
A senhora acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Eu não vejo divisão dentro do Conselho, é um grupo único, um escuta o outro, 
escuta o aluno também, tem respeito. 
 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: É o diretor. 
 
Para a senhora participar da escola é: ser informada; ser consultada; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Participar para mim em tudo que eles me chamam eu tô lá com eles. Participar 
pra mim é muita coisa, eu só vou pra escutar e às vezes dou opinião. Nas reuniões eu sou 
informada das coisas, mas isso não é participação é só uma informação, participação é eu 
estando lá junto com eles, não é tanto serviço, é vendo a parte do aluno e professor. Não 
dirigir a escola com o diretor, é estar lá pra ajudar, dar uma palavra pro aluno, professor e 
diretor. 
 
O que é para a senhora uma escola organizada? 
Resposta: É organizada na sala de aula, na limpeza, na secretaria, nos funcionários, na 
cozinha, no banheiro, tudo, professor, tudo. 
O que a senhora acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: Não tenho nenhuma proposta. 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Eu acho que nós devemos escolher professor que seja legal, porque tem 
professor legal, mas tem professor ignorante. E os alunos que têm dificuldade de aprender, 
o professor deveria explicar de novo. Eu acho possível a comunidade escolher os 
professores. 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? Por quê? 
Resposta: O diretor também deveria ser escolhido pela comunidade, votação para diretor e 
para professor. Tem que exigir os bons, nós é que devemos exigir, e eles deviam ganhar 
mais também, a comunidade escolhe e o governo paga. 
 
Para a senhora o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: Do jeito que está lá tá bom, acho que já é uma participação ideal, nós vamos lá e 
escutamos o povo, voto, assino a ata, e eu acho que esta participação é boa, mas nós 
temos pouco tempo, sou nova no Conselho e estou aprendendo. 
 
Considerações finais: 
Acho que deve ter votação de professor e de diretor, porque aí nós ia colocar gente mais 
importante pra ensinar nosso filho, mas não quero que troque o diretor. 
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Entrevista 04 
 
A senhora trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Não, só em casa. 
 
Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Eu venho quase sempre. Eu tenho dois filhos que estudam aqui. Tem um que dá 
muito trabalho, e sempre estão ligando porque ele está dando trabalho, mas a minha filha 
não dá um pingo de trabalho. Um filho está na sexta e outro está na oitava série. Nas 
reuniões eu não falto, venho sempre, nunca faltei, sempre que chamam estou aqui. 
 
 A senhora é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Eu sou convidada, só que eu não participo muito porque eu tenho entidade, e a 
entidade depende muito de mim, então eu não posso estar muito envolvida na organização 
das festas. Mas eu sempre sou convidada, mas eu nunca participei, porque eu não posso 
mesmo. Dou uma ajuda, sempre que precisa arrecadar alguma coisa, a entidade manda, 
mas fora disso eu não faço. 
 
Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Em minha opinião ele é um excelente diretor, porque, graças a Deus, nunca tive 
conflito com ele, ele tem muita paciência com os alunos, vejo que tem aluno que só falta 
bater no diretor e nos professores e ele tem muita paciência. 
Acho que o relacionamento do diretor é muito bom com a comunidade e com os pais e com 
os professores. 
Nem todas às vezes há espaço para o diálogo, porque às vezes aconteceu uma coisa 
grave, porque às vezes o diretor está fora, em reunião ou fazendo alguma atividade fora da 
escola e um aluno agride outro e a gente tem que estar comunicando com ele. Mas quando 
ele está na escola, há espaço pra o diálogo sim. 
Os professores, eu percebo que tem professores aqui, nessa escola, que tem implicância 
com aluno, que não gosta do aluno e quer prejudicar o aluno. Até tem espaço pra falar, mas 
os professores fazem de um jeito que não tem como, quando nós vamos falar nas reuniões 
elas não dão espaço, querem falar que o filho é isso, é aquilo, não há espaço, tem que ver o 
lado do filho também, eu tenho um filho que dá trabalho, mas só ele, só ele, acho que isso é 
uma implicância também. 
 
O que a senhora acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Acho muito fraco. Não acho que seja uma escola que coloque a criança pra 
frente. Participando do Conselho é possível discutir as propostas pedagógicas. 
 
Em quais momentos a senhora é convidada a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: Mais quando tem as reuniões. São oito reuniões no ano, do Conselho e APM. 
Nesses momentos é possível participar dos assuntos relacionados à escola, só nesses 
momentos de reuniões. 
 
Quando a senhora tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: Sempre a vice-diretora, porque ela está mais presente. O diretor, a gente acha, 
mas sempre nós estamos comunicando mais com ela, não sei se porque ele é homem, a 
gente tem mais constrangimento em está conversando com ele do que com ela. 
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A quem a senhora acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A comunidade, porque a comunidade é que usa mais isso aqui, o diretor e o vice 
estão mais pra dirigir, mas pertence mais a comunidade. 
O governo está muito fraco, ele não faz nada pela escola. Ele deveria pôr mais segurança 
nas escolas, porque está terrível, até drogas tem na portaria das escolas. 
A escola pertence à comunidade, mas o governo deveria ajudar mais, colocando mais 
segurança, porque aqui é perigo, ele nem manda segurança e nem manda verbas para 
segurança, um guarda no portão. Os alunos quebram o portão que é de ferro, eles quebram 
porque são maus criados, não é culpa da mãe e do pai é porque são vândalos, vêm à 
escola um dia e falta um mês, faltam dois e esses que vêm só pra bagunçar acabam com a 
escola. 
 
Há quanto tempo a senhora participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Há dois anos. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: É importante porque você fica sabendo tudo que acontece dentro da escola. 
Pode ajudar alguns pais, que estão em dificuldade com os filhos, que estão dando muito 
trabalho e ela não sabe como agir. A gente pode estar conversando também, como pode 
encaminhar pra psicólogos, pra vários tipos de tratamentos, e isso é feito no Conselho. Por 
isso é importante. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: A gente dá opiniões e são votadas as leis que regem o Conselho, se eles 
querem que a criança continue na escola, se querem transferir. A gente não pode expulsar, 
pode transferir de escola se ele não tem mais condições de se adaptar com os alunos e nem 
com a direção, deve transferir. Então a nossa opinião é importante, pra não deixar acontecer 
uma injustiça com alunos. Além disso, tem discussão sobre a verba da escola, como gastar 
vários itens, a gente decide se é pra pintura. Tudo a gente participa, a gente participa disso 
também, não só sobre alunos, tudo que acontece aqui, a gente participa. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Eu acho que do jeito que está indo está bem, eu acho que não deveria mudar. 
Eu acho que deveria mudar é que deveria ter mais segurança na escola. Aqui não tem as 
inspetoras, aqui são agredidas, fora disso, normal. A forma que os pais participam da escola 
está boa. 
 
O que é participar para a senhora? 
Resposta: Eu acho bom, porque eu estou aprendendo mais como é uma escola pública, 
que acontece dentro dela. A idéia que eu tenho de participação é que eu tô ajudando várias 
pessoas, tô achando muito bom, com sentido de melhorar a vida delas. Então participação é 
ajudar, vir às reuniões e o que eu puder fazer, eu farei. 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Mudou um pouco, não muito, mas uns trinta por cento mudou. Moleque que vivia 
quebrando, jogando os lixos aqui na frente parou. Pararam de ficar ligando ponhando as 
crianças de castigo, ficar ali, pararam de ficar na diretoria. Os pais pararam de vir à escola. 
O aluno é obrigado a vir nas reuniões, quando os pais vêm às reuniões eles são obrigados a 
vir juntos, se não ele não leva a nota, então foi uma melhoria boa. 
As pichações melhoraram bastante, porque o Conselho decidiu que a sala que fosse 
pichada, e se a classe inteira não apontasse quem foi que pichou, a classe toda ia comprar 
a tinta e pintar, então eles melhoram, não cem por cento, mas uns trinta, quarenta por cento.  
Na aprendizagem eu acho muito fraco, mas até agora eles, a direção, não entraram nesse 
assunto. A gente espera que eles entrem com esse assunto, porque tem uma pauta pras 
reuniões. Espero que a direção entre com esse assunto. Eu já pensei em colocar, não só eu 
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como várias outras pessoas, agora que vai entrar outras mulheres, que a gente não sabe 
quem entrou, então vamos ver o que vai decidir agora. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu acho que a vice-diretora seria uma boa diretora, porque acho que ela tem 
mais autoridade, ela sabe impor, o diretor é uma pessoa mais calma, ela não, é uma 
autoridade e tanto. Eu acho que a escola deve ser dirigida com mais autoridade, não adianta 
passar a mão na cabeça, porque eles não tem limites, são “bocudos”, falam palavrões, 
xingam, empurram. Eu acho que deveria ter mais autoridade. 
Conversar não adianta, se você for conversar com alunos aqui, você apanha. A inspetora já 
levou dois tapas de alunos aqui. Não são crianças são uns homens. Criança pequena não 
faz isso, mas os grandões sim. 
Deveria sair os grandes, mandar para outras escolas que só têm adultos e deixar só os 
pequenos aqui. Misturar os grandes com os pequenos, misturar adultos com dezoito anos 
com crianças de doze anos, não tem condições. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: A direção é quem tem que decidir, só a direção. A gente não pode decidir por 
eles. Porque eles têm mais experiências, a gente não, não tem condições da gente dirigir 
uma escola. Eles têm mais estudos que nós, sabem mais que nós. Deve ser a direção 
porque tem mais estudos. 
A comunidade pode dar opinião, e eles vêem se aceitam ou não, a comunidade pode dar 
opinião nas reuniões, e até as entidades, chamar e vê o que pode fazer melhor pro bairro, 
melhor pra escola. 
 
Quem a senhora acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: Os alunos, porque são uns vândalos. Eles vêm aqui pra quebrar tudo, eles não 
vêm pra estudar. Os rumos e as ações quem define é a direção, mas quem manda é os 
alunos, eles fazem o que quer. Eles definem pinturas, outras coisas, mas o resto quem 
manda mesmo é eles, eles fazem o que querem, é a lei deles. 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que a 
senhora possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: Eu acho que nenhuma dificulta. Todas às vezes que tem reunião, eles são 
chamados, passados bilhetes, são colocados faixas, como tem o calendário. Se eles não 
participam é porque não quererem, divulgação tem bastante. 
Legislação - Acho que a legislação atrapalha a participação dos pais, porque a legislação 
deu muita liberdade pros adolescentes, o pai bater não pode, menor de dezesseis anos não 
pode trabalhar. Acho que estragou muito, essa lei atrapalha a atuação dos pais no 
Conselho. Se o menino tiver quinze anos, você não pode fazer nada com ele, porque ele é 
menor, se ele, por exemplo, esfaqueia algum moleque aqui, você não pode fazer nada aqui, 
não pode fazer nada com ele porque ele é menor. Vai lá pro tutelar vai responder um 
processozinho, não vai nem pra Febem e, vai pra casa e continua fazendo a mesma coisa. 
Então, a legislação acaba atrapalhando muito. 
A distância – A minha casa é perto, então não atrapalha, mas tem gente que mora muito 
longe, então atrapalha. Se estiver chovendo, chega molhado, ou então tem que vir de carro, 
e aí o pai não vem na reunião, o aluno falta na aula. Acho que quem mora perto de uma 
escola tem que estudar perto de casa, cada um em seu bairro. Isso acaba atrapalhando a 
participação do pai, o ideal é cada um no seu bairro. 
Postura do diretor - Acho que atrapalha, porque muitos acham que ele não faz nada, que é 
“bobão”, o povo fala, então eu acho que atrapalha por isso. Conversar, ele conversa muito 
com você, numa boa ele nunca xingou um aluno, mas acontece que as pessoas não 
chegam porque acham que ele não faz nada, fica pra lá e pra cá, não favorece. Se fosse um 
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diretor mais autoritário iria ajudar mais as pessoas a participar. Ele tinha que ser mais 
autoritário, tinha que ser mais firme, ele tem uma cara muito boazinha. Um diretor tem que 
ter postura e se por no lugar dele, “eu mando eu faço, não é aluno que vai mandar na minha 
escola”. Agora, aqui não, quem manda é os alunos. Eu acho que o diretor tem que mandar, 
não que a escola seja dele, a escola é de todos, mas, ele como autoridade, como um 
delegado põem autoridade na sua  delegacia, lá ele tem que responder pelos atos dele e 
aqui também, porque os meninos de hoje se você deixar a vontade, eles tacam fogo, eles 
quebram até matam professor dentro de uma sala aula. Então, acho que ele deveria ser 
mais autoritário. 
Disponibilidade tempo – Atrapalha porque muitos trabalham e não tem tempo pra vir na 
escola. Na semana tem muitos pais que não podem vir. Porque não nos sábados ou 
domingo? Acho que a participação seria maior, porque os pais poderiam vir. Então a 
disponibilidade de tempo dificulta. 
Horário das reuniões - Desde que a reunião é de manhã fica das oito até às onze horas, 
não tem condições, duas, três, quatro horas de reuniões, é muita hora. Você tem sua casa, 
sua família, não dá pra você ficar todo esse tempo, isso atrapalha demais. 
O horário das reuniões do Conselho atrapalha, porque às vezes você tem compromisso de 
manhã e a reunião é de manhã, à noite não, você não vai ficar saindo à noite. Eu não saio à 
noite. Se você tem uma consulta de manhã oito horas, ele me liga às onze horas da noite e 
diz: ”amanhã oito horas da manhã tem reunião do Conselho”, mas eu já tenho compromisso. 
Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que deveria avisar três, quatro dias adiantado, 
e fala tal dia tem reunião, mas ele liga onze horas da noite pra dizer que no dia seguinte 
cedo vai ter reunião. Às vezes você tem que faltar por causa disso.  
Nós só somos informados dos horários das próximas reuniões na primeira reunião, mas a 
primeira você nunca sabe se vai ser de manhã, tarde ou à noite, ele liga e fala. Às vezes, ele 
adia a reunião, não vai ter porque tem que ter no mínimo vinte pessoas, às vezes você 
levanta cedo, fica lá esperando duas horas e a reunião é adiada, e ai ele liga pra dizer o dia 
e o horário que a reunião será feita. Eu acho que esses horários atrapalham. Acho que 
deveria ser um horário só, não devia ser manhã, tarde e noite, deveria ser um horário fixo. 
Eu ainda não coloquei isso nas reuniões, mas pretendo colocar para ter uma votação, e 
coloque em um horário só, porque eu não acho legal nunca saber o horário certo. 
Disposição da comunidade É mínima, não favorece a participação. Não há disposição, 
eles não estão nem aí pra escola, mas deveriam estar porque os filhos deles estudam aqui. 
Estimulo a participar – Acho que ajuda essa escola eles fazem jogos, festas, festa junina, 
pra ver se eles vêm, mas a comunidade não ajuda não, não se manifesta. 
 
A senhora acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Eu não sei te falar, mas pode ser que seja indesejável, porque eles, os 
professores, não gostam muito que a gente entre no Conselho, porque a gente vai falar, 
“mas você também faz isso com tal aluno”. A gente vai apontar, e elas não acham muito 
bom. A gente não é desejável. A participação é possível. Elas não podem votar contra isso. 
Não acho que seja a maioria, mas elas não gostam de ser apontadas. Elas também erram, 
não são só os alunos. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como a senhora tem conhecimento das mesmas?A 
senhora define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Eles colocam uma pauta, mostram os recibos e mostram o que foi feito na 
escola, então a gente sabe tudo do que entra e sai aqui, isso no dia das reuniões. O 
Conselho decide o que acha que é prioridade como as verbas serão gastas: é a sala do 
diretor; é uma classe; é a quadra. A gente decide e depois é prestado conta. 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Muita, na outra era mais rígida, não existia portão quebrado, esses vândalos na 
escola direto, não existia tanta droga. Agora não, está piorando, cada dia pior. Eu não 
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participei do Conselho com a outra direção, mas eu estudei aqui, meus filhos estudam, até o 
de vinte e quatro anos se formou aqui, então eu sempre participei da escola, mas a escola 
está cada dia piorando, não pela direção, mas pelos alunos. Eles estão usando muita droga 
na escola. 
 
Como você acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: É como eu falei, com mais autoridade, mais segurança, com um ensino melhor. 
Eu acho o ensino muito fraco. A criança na 6º série lê gaguejando, a minha filha lê 
gaguejando. Eu quando estava na 5º séria lia e não gaguejava. Meu filho na oitava também 
gagueja. As meninas você vai perguntar uma coisa pra elas, falam: “O que é isso?” 
Qualquer menina que estuda nessa escola, você vai perguntar um negócio pra elas que 
passa na televisão, elas não sabem o que é. Acho que a escola é que deveria ensinar não a 
gente estar explicando. Isso é coisa que deveria estar na escola e eles não sabem. 
 
O que a senhora acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Muito bom. Acharia muito bom porque aí as pessoas saberiam colocar a pessoa 
certa, não sei se vai ser igual os presidentes que a gente coloca por aí, mas a gente votaria 
talvez na pessoa certa. 
 
O que a senhora acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: É possível participar e decidir, como gastar o dinheiro, como pôr regras na 
escola de alunos indisciplinados. Como falta muitas serventes para limpeza, os banheiros 
são muito sujos, só tem dois funcionários. Entrar na APM, arrumar mais funcionários, porque 
a APM daqui é muito fraquinha, não arruma a escola, fica muito suja. As mulheres nas férias 
faltam se matar pra limpar sozinha, porque não tem funcionário o ano inteiro. Essas coisas 
são possíveis decidir no Conselho. 
 
O que a senhora acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: O diretor, o lugar lá a direção dele. Coisas que tem com os alunos. Ele tem que 
mandar pro Conselho. Ele não vai decidir sozinho, mesmo que o aluno dê trabalho e tiver 
que transferir o aluno. Ele não pode decidir sozinho, nem ele nem os professores. Por 
enquanto ele não decide nada, porque eles não decidem nada sozinhos. Tudo tem que 
passar pelo Conselho. Tem que ter vários tipos de pessoas para decidir e ver quem tá certo 
e, quem tá errado, não eles achar só e pegar uma criança transferir e tirar da escola, não 
pode. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Sozinho, acho que não, porque acho que a gente não saberia como fazer isso. 
Tem que ter uma cabeça muito boa pra decidir tudo isso sozinho. Ver currículo, o pai não 
tem como. Acho que só o Conselho tem que decidir isso. O pai sozinho não. Na reunião 
pode decidir. No Conselho o pai pode estar falando o que acha, são vinte pessoas, são vinte 
opiniões. Não é só uma pessoa que decide. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Como eu falei, prejudica. Tem que ser um horário no sábado ou no domingo, 
porque na semana nem todos vêm. 
 
O que a senhora acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Se o Conselho se juntasse mesmo melhoraria bastante a escola. Poderia buscar 
mais recursos pra escola. mais sabedoria, um ensino melhor pra essa escola. Eu acho o 
ensino muito fraco, então eu acho que o Conselho poderia decidir isso. Poderia ter mais 
esportes. Essa escola não tem esporte. Tem uma quadra pra meninada jogar bola e pronto. 
Poderia buscar professores mais qualificado em outras áreas, acharia bem melhor. 
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A senhora participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Sou presidente de uma entidade e da associação de bairro eu trabalho lá 
também, mas não tem nenhum trabalho em conjunto entre a entidade, a associação e a 
escola, nem com o Conselho de Escola. 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: É como eu falei, ele é muito fraquinho, então acho que dificulta. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Muita coisa. Mudar esse jeito deles tratarem os alunos. Os professores são 
muito brutos. Eu vejo meu filho mesmo, ele é danado, não só o meu, mas vários alunos, não 
só o meu. Tem um professor que trabalha aqui que é muito ignorante com os alunos. Acho 
que deveriam conversar com ele, pra ver se ele melhoraria o jeito de tratar os alunos. 
Ainda não coloquei isso no Conselho, ainda não, a gente está esperando alguém entrar 
reclamando. Tem que esperar alguém entrar com alguma denúncia. Só quando tem a 
denúncia que a gente pode colocar. 
Eu acho muito importante a segurança e o Conselho é possível ver a segurança. 
Tem que por mais segurança, é muito importante à segurança na escola. Aqui tem a Ronda 
Escolar, mas ela vem, assina e vai embora, então não é Ronda Escolar. Acho que uma 
polícia que vem fazer uma ronda na escola teria que ficar do começo ao fim. Agora você 
vem assina um papel e vai embora, não é uma ronda escolar. Só vem se chamar? Eu acho 
que a participação dos pais no Conselho de Escola pode estar melhorando a questão de 
segurança na escola. 
 
A senhora acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Não, porque são mínimos, poucos pais querem participar do Conselho, então 
não daria pra representar todos. Acho que deveria ter mais pais participando, ajudando, 
porque dois, três pais não adianta. Você põe dois, três pais, põem quinze, vinte professor, 
fica você no meio, uma formiguinha pequena no meio de um batalhão, não adianta. Acho 
que os pais não representam os demais pais pela quantidade é muito mínimo. Acho que 
deveria ser meio a meio. Se for vinte, dez pais e dez de professor. Ao todo são quarenta, 
mas no mínimo vem vinte, mais se for vinte que vêm na reunião dez de pais e dez de 
professor. No Conselho aqui, eu não sei, agora nesse ano que vai começar, mas no outro 
ano, se vêm quatro pais é muito, dos dez eleitos aparecem só quatro. A baixa participação 
no Conselho se dá por medo. Tem mãe que diz: “Deus me livre participar do Conselho, vai 
que um aluno daquele quer me bater, vai me pegar na rua depois de tirar ele da escola.” 
Porque tem aluno que não dá pra deixar aqui dentro. Outros seis pais não vêm às reuniões 
porque não querem vir se escrevem e acabam não vindo, não vêm. 
 
Quando a senhora opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: São consideradas e votadas, sempre foram. Falo nas reuniões, coloco idéias, 
critico, se for preciso, não concordo se for preciso. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Quando tem reunião de classe, aí eles falam o que foi decidido na reunião, aí 
todos os pais são informados. 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: Normal como os professores. Vai lá dá sua opinião, o que acha o que não acha, 
fala sobre a pauta, se dá pra tirar algo. 
 
A senhora acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
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Resposta: Acaba se dividindo. As mães sempre acham uma coisa, os professores acham 
outra completamente diferente da gente, nunca concordam com que a gente acha. Então 
eles acham que eles têm estudos, a gente é mãe, não tem nada, está sempre errada, eu 
sempre senti isso no Conselho. O diretor sempre dá oportunidade pra gente falar, mas elas 
agem como se fosse indiferente. A gente não é nada. Pra elas tanto faz a gente falar ou não 
falar. Eu acho muito errado isso. 
Sinto que os grupos se fecham pra defender interesses do próprio grupo. Uma vez um aluno 
xingou o professor, mas o professor  xingou  o aluno primeiro. Eles acham que só o aluno é 
culpado, o professor nunca é culpado. Acho isso muito ruim. Aí você vai falar e não aceitam 
porque são professores, o outro é aluno, e eu sou mãe. Então tem grupo, nunca a mãe é 
certa e o aluno é certo, sempre os professores. 
Os pais também se fecham porque não dão oportunidades. Você pode até falar, mas sua 
palavra contra quinze pessoas, não tem como. Tem peso diferente na palavra, porque eles 
acham que por ser professor ninguém me tira. Ela é mãe e ele é aluno, não vai poder falar 
nada contra mim e meus colegas de trabalho vão me defender. 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: O diretor. Sempre é o diretor. Até hoje eu não sei por que é sempre o diretor. 
 
Para a senhora participar da escola é: ser informada; ser consultada; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Acho que é ser informada, só e mais nada, porque nem tudo que a gente fala é 
aceito. Então é mais informação e essa informação quem passa é a direção e o Conselho, 
mas eu acho que essa participação deveria ser mais participativa. Deixar a gente participar 
de mais coisas, como vagas na escola. A gente vê que nunca tem vaga pra aluno que mora 
do lado. Participar em tudo na escola. Hoje a participação está sendo mais a informação. 
Mas eu acho que a participação deveria ser mais, ficar a par de tudo que acontece aqui, não 
só do aluno quebrar, aluno brigar. Acho que participação seria a gente dirigir junto com o 
diretor, porque a gente não ia saber dirigir sozinho. Não concordo em dirigir sozinho, porque 
a gente também não pode pegar uma casa desse tamanho e dirigir sozinho, porque não tem 
nem experiência. Deveria ter o diretor, mas com a ajuda dos pais, dirigir junto seria 
participação para mim. 
 
O que é para a senhora uma escola organizada? 
Resposta: Uma escola limpa, bem informada, com ensino forte, que não tenha tanta 
reclamação. Você anda aqui pelo bairro, e muitos pais não querem o filho estudando aqui. 
Então ela deveria mudar essa coisa que colocaram nela, porque os pais não querem colocar 
o filho aqui, com medo de o filho ser morto, com medo de levar tiro, com medo de apanhar 
na frente da escola, deveria mudar. 
 
O que a senhora acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: Por enquanto não tenho nenhuma sugestão. Pra falar a verdade, eu nem sei 
como os professores são contratados. Nunca soube. Sei que eles prestam concurso. Não 
sei se estes entram aqui por concurso ou se são eventuais. Acho que concurso é muito 
bom. Acho que os professores deveriam ser concursado pelo Estado, como era 
antigamente, porque antigamente não era assim, dos professores ficarem na escola e só 
brigam, brigam com os alunos e mais nada. 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Acho que não, nunca foram escolhidos pela comunidade, a gente não vai saber 
onde tem um professor aqui, outro ali a gente não vai conhecer todos. O Estado sabe quem 
são os professores, e ele manda professor capacitado pra escola. A comunidade não iria 
saber fazer isso. Hoje pra comprar um diploma falso é rapidinho, cabe ao Estado. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
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Resposta: Deveria, porque, por exemplo, tem um professor que tem trinta anos que dá aula 
aqui, é um excelente professor, está a par de tudo da escola. Deveria existir uma votação, 
uma eleição escolher. Se ela foi uma professora muito boa nesses trinta anos, ela tem 
capacidade de ser uma excelente diretora, não chegar e mandar qualquer um. A gente tem 
que conhecer primeiro o diretor pra depois colocar na direção. Não chegar e ser assim: 
aquele é o diretor. É como pegar uma empregada, essa aqui vai ser a nova empregada da 
minha casa, não deveria ser assim. A comunidade deveria estar escolhendo. 
 
Para a senhora o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: Participar mais nas reuniões, vir mais à escola pra saber como estão seus filhos. 
As reuniões devem ser de sábado e domingo. Não adianta fazer na semana que a maioria 
não vem. E ajudar mais, por exemplo, pintura da escola, os pais que são marceneiros 
arrumar as carteiras, eles poderiam ajudar mais, poderiam dar uma boa força sem precisar 
da ajuda do Estado. Quebrou uma coisa os pais poderiam vir ajudar. Quebrou uma 
lâmpada, poderia vir trocar, arrumar um encanamento. Essa participação seria uma ajuda 
pra escola poderia ter uma conversa e ver se eles aceitam participar dessa maneira, porque 
várias escolas já têm isso: escola amiga. Tem até uma camiseta, e os pais participam e a 
escola mudou muito, até o vandalismo acabou. 
Hoje no Conselho é possível aos pais fazerem muitas coisas, mudar vários regimentos. 
Acho que é muita grade, parece uma prisão, não parece escola. Tirar essas grades pra ver 
se eles não se sentem tão presos, parece que tá num cadeião e não em uma escola. 
Conversar mais com os alunos, ter mais palestras com os alunos, ter mais explicações 
sobre drogas. Acho que os pais podem participar muito pra mudar isso. 
 
Entrevista 05 
 
A senhora trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Eu trabalho, eu sou professora, mas atualmente estou trabalhando em outro 
órgão. 
 
Com que freqüência a senhora vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Vou nas reuniões de pais, vou nas reuniões de Conselho e quando a escola 
solicita. 
 
A senhora é convidada a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: As atividades que participo desde que meu filho está lá, a gente é convidada a 
participar do Conselho de Escola e das atividades culturais, que a escola apresentou, 
nesses momentos. 
No Conselho de Escola, tem as reuniões determinadas, já pré-determinada, a gente discute 
a pauta e tem o nosso tempo de discussão, participação lá dentro. 
Nas feiras culturais, nas apresentações vai com o filho, o filho ajuda nos trabalhos na 
apresentação, é nesse momento que se dá a participação. 
 
Como a senhora vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? 
Resposta: O diretor respeita a comunidade, os pais. Ele ouve, atende os pais que o 
procura. A dinâmica de lá é essa, uma democracia mesmo, porque ouve, discute pra poder 
tomar uma decisão que os pais procuram. 
 
Há espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Existe, com o diretor, você procura ele, e ele atende. O professor fica na sala de 
aula, fica mais difícil. Mas tem o conselho participativo, que é a reunião de pais, que é um 
momento que a gente fica frente a frente professor, alunos e pais e aí a gente pode tanto 
ouvir e colocar nossa posição, ser ouvido. 
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O que a senhora acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Sim, lá na escola isso acontece, a gente é convidada a participar enquanto 
membro do Conselho, da elaboração do projeto pedagógico e também até do calendário 
que vai ser montado naquele ano. Agora, optar no conteúdo, isso é um pouco complicado 
ainda, tanto pra gente que é pai, quanto pra escola, professor e direção, porque pra gente 
optar no conteúdo, a gente ter conhecimento dele, e na maioria das vezes, a gente não tem. 
Mas no geral, onde cabe nossa participação a gente é convidado pra optar sim, a participar. 
 
Em quais momentos a senhora é convidada a participar dos assuntos relacionados à 
escola? 
Resposta: Essa discussão, porque eu sou membro do Conselho, elas aconteceram nas 
reuniões do Conselho de Escola, nesse momento que eu fui convidada, mas o convite é 
estendido a todos os pais, as discussões que eu participei lá, foi na reunião de Conselho de 
Escola. 
 
Quando a senhora tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a 
quem se dirige? Por quê? 
Resposta: Normalmente a gente aproveita o conselho participativo, esse é o momento que 
a gente coloca pro diretor, professor, que está ali naquele momento. É naquele espaço que 
a gente faz sugestões ou críticas, nesses momentos. Eu particularmente, uso esse 
momento, ou no Conselho de Escola ou conselho participativo. No Conselho de Escola não, 
porque têm os pais é um lugar que a gente vai deliberar votar e decidir se aceitam ou não 
aquela sugestão.  
No conselho participativo já não é assim, a gente dá a sugestão depois vai se pensar sobre 
isso, e é justamente por isso que tem o Conselho de Escola. 
 
A quem a senhora acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: Não é do diretor, não é do professor. É de todos. É da comunidade 
principalmente, porque se não tiver comunidade, adianta ter diretor e professor? É da 
comunidade em conjunto com o diretor, que faz parte da comunidade. O diretor e o 
professor pode não ser comunidade daquela escola, mas é comunidade de outro bairro, de 
outro local. 
Eu acredito que é da comunidade. 
 
Há quanto tempo a senhora participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Há um ano, participei só no ano de 2006. Porque em 2005 o meu filho estava em 
uma escola, foi até um dos motivos que fez com que eu tirasse daquela escola e trouxesse 
para cá, porque lá eles perguntaram na primeira reunião dos pais, não tinha conselho 
participativo, quais pais queriam participar da APM e do Conselho de Escola, o que 
aconteceu, passou-se um mês, dois meses e eu fui procurar a direção e a eleição? Como 
que está isso? Já tinha acontecido, eu que tinha dado o nome nem fui comunicada, nem se 
quer da eleição, falei pra diretora que tinha que ter colocado uma comunicação no portão, 
mandado o aluno copiar um bilhete. Tinha que ser aberto para todos os pais, mesmo o pai 
que não é convidado pode acompanhar a eleição. E eu nem sequer fiquei sabendo. Então 
pela postura o que eu pude perceber ali é que colocava quem partilhava da mesma coisa 
que o diretor, isso me fez sair de lá, porque se um diretor não respeita nem os pais, como 
ele vai respeitar um adolescente, uma criança? Eu já conhecia um pouco essa escola aqui e 
o diretor, sabia da dinâmica dele de trabalho, em 2006, fui pra lá, me candidatei a fazer 
parte do Conselho e fui eleita, só em 2006 que eu participei. 
 
Qual a importância dessa participação? 



 

 

 

 

194

Resposta: Aquele espaço, no meu entendimento tinha que ser pra todos os pais. Não sei 
como isso aconteceria, mas é ali que a gente entende a estrutura da escola. O que vem, o 
que a escola pode fazer pelo nosso filho, e a nossa participação é importante porque não 
tem o olhar só do professor que está lá pra ensinar e do diretor que está lá pra supervisionar 
o trabalho dos professores tem com os alunos. Mas é uma coisa muito maior, porque lá a 
gente aprende. A gente constrói juntos. A gente conhece coisas que não conhecia. São 
várias pessoas cada uma contribuindo de alguma maneira. Nós estamos em um país 
democrático, isso é democracia. Está previsto em lei a respeito dos conselhos participativos 
é o exercício da nossa cidadania. Lá a gente coloca nossas opiniões, sugestões, a gente 
ouve o outro e decide junto, constrói junto. Se todos os pais tivessem oportunidade era 
muito bom, porque conhecia de verdade o que é a escola de seus filhos, não é na reunião 
dos conselhos participativos que a gente conhece a escola. Nem vindo reclamar que a gente 
conhece. Esse Conselho de Escola faz a gente conhecer como funciona mesmo. A gente 
aprende constrói, opina, pra mim é primordial isso. Sou de uma época que isso não 
acontecia. A gente é de uma educação que ditavam e a gente obedecia, então, hoje isso é 
muito importante. Eu acho essencial e acho que todo mundo, não digo obrigação, mas acho 
que todos os pais deviam participar pelo menos um pouco desse processo. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Tem as reuniões já determinadas, claro que o diretor sempre traz uma pauta 
sugerida porque ele está lá no dia-a-dia. Ele sempre tem algumas questões pra serem 
discutidas, mas a gente pode enquanto Conselho, enquanto pais também levar questões, é 
colocado na pauta. E a gente vai discutindo, passo a passo, cada item da pauta. O que 
precisa votar, a gente vai votar. Cada um defende coloca sua posição. Faz um debate e no 
final se precisa tomar uma decisão. A gente faz a votação. Eu ainda acho pouco, só as 
reuniões que a gente tem, pela quantidade de assuntos que aparece. Acho que tem em 
torno de oito por ano. Eu acho que tinha que ser mais. Às vezes a gente fica muito tempo lá, 
e talvez não rende tanto por questão de tempo, das sete às onze e meia da noite, das 
dezenove às vinte e três horas e trinta minutos. Eu já fiquei, fica cansativo a gente não vê a 
hora de ir embora vê filho, marido ligando pra saber por que está demorando, eu acho que 
devia ter mais reuniões. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Acho que lá da maneira que está, acho que é isso mesmo. Lá nós temos direitos 
iguais. Coloca-se a pauta, temos direito de sugerir, depois debate e vota. Eu creio que lá é 
da maneira mais democrática. Todos têm direito colocar, discutir de sugerir e opinar, nossa 
participação é essa mesmo, lá no Conselho da Escola. Acho que não tem em outro lugar. 
 
O que é participar para a senhora? 
Resposta: Eu poder sugerir, dar a minha opinião, me colocar, participar é isso. Claro, tem 
atividade dentro da escola, que se precisarem e se tiver oportunidade de estar presente, 
também é importante. Participar é isso, é estar presente ali, debater discutir, opinar, às 
vezes a gente até discorda, mas há respeito. Participação é isso pra mim. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: A gente não participa do Conselho, não conhece nada da dinâmica da escola, 
não conhece nem o diretor, sua postura, a partir do momento que você começa a participar, 
você começa ter um outro olhar. Acho que a mudança é ter um outro olhar. Às vezes o pai 
diz que não tem lâmpada na escola, mas porque será que não tem lâmpada?  Ele não sabe, 
se ele não participa do Conselho de Escola. Ele não vai saber, mas se ele vai no Conselho 
de Escola ele vai saber. Eu fiquei sabendo que lá, que não tinha algumas coisas que eu 
fiquei abismada. Não tem torneira no banheiro? Como é que roubaram as torneiras dos 
banheiros? Se eu não estivesse participando do Conselho de Escola eu não saberia isso. A 
gente deixa o filho na porta da escola e busca na porta. Você não entra na escola, então só 
poderia saber que estava faltando torneira se eu fosse ao banheiro dos meninos, que não 
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tem porta. Então, essa participação faz a gente conhecer, de fato, as coisas que acontecem 
dentro da escola, que no cotidiano a gente não percebe enquanto pais. A gente vem até o 
portão, ou vai até a reunião ouve, assina a lista e vai embora. E dentro do Conselho de 
Escola a gente consegue ter essa visão que o diretor e o professor lidam no dia-a-dia, que 
nós, os pais, não temos essa visão do cotidiano, essa é a mudança, é você enxergar o que 
realmente acontece a partir da sua participação no Conselho de Escola.  
Lá a gente está tentando mudar. Tem o grupo de regra de convivência, que saiu do 
Conselho de Escola. Lá a gente está tentando resolver os problemas, se vai resolver de 
fato, nós não temos certeza, porque lá estamos lidando com seres humanos, e muitos 
alunos e mudança de comportamento não é de um dia pró outro, e não é só a escola que 
consegue fazer, tem coisas que vem lá da família, não é só a escola, mas como Conselho 
de Escola, a gente tenta, toma ações para que elas não aconteçam mais, claro que tem 
acertos e erros, mas eu acho que só do fato da gente pensar sobre e qual a atitude que 
vamos tomar nesse espaço que a gente tem. Muitos pais não sabem da importância que 
nós temos, que o Conselho de Escola tem. Quando um pai vai no meu trabalho reclamar, eu 
pergunto se ele participa do Conselho de Escola. “Não”. Então o senhor tem que participar, 
é lá que o senhor vai tomar decisões, pra que tenha lâmpadas, pra que não quebrem mais, 
esse espaço que a gente tem, que a gente precisa usar, a maioria nem sabe que ele existe. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu penso que devia ser um grupo gestor, não seria só o diretor, o coordenador. 
A gente como comunidade tem a contribuir nesta administração escolar, mas a gente sabe 
que isso é novo, não se enxerga assim. Mas o Conselho de Escola é um caminho pra isso. 
Seria um conselho gestor, exatamente pela diversidade de opiniões, o diretor vem com a 
teoria, os métodos, a comunidade, os pais, alunos, esses vêm com a realidade. A teoria pra 
mim não funciona fora da realidade, tem que estar muito próximo. Então se tem um 
conselho gestor, isso, tem mais legitimidade, acontece mais com a cara daqueles que 
realmente estão atendendo naquele lugar, naquela comunidade, naquela escola, por isso eu 
acho que tem que ser o Conselho. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Hoje na maioria das escolas a gente sabe que é o diretor, mas pensando no 
Conselho Gestor, eu acho que isso não é só dele. A gente sabe que tem diretor bem 
competente, bem preocupado com essa questão da participação, que ele proporciona 
espaço para que tenha opinião da comunidade pra ele tomar decisões. Então, hoje está 
pautado no diretor, mas eu acredito ainda que a comunidade  também pode tomar decisões 
na escola. 
 
Quem a senhora acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: O diretor, a atribuição dele para que ele foi contratado determina que seja assim. 
Tem diretores que tem uma visão diferenciada, acaba fazendo pesquisa, pedindo a opinião 
se pautando na opinião da comunidade, mas a maioria, a gente sabe que não é assim, eles 
decidem e determinam, hoje é o diretor. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que a 
senhora possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do direto, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: Eu acho que é a relação mesmo comunidade – escola. A própria comunidade 
sente que a escola tem que tomar todas as decisões e resolver enquanto o filho dela está lá 
dentro. Ela ainda não percebe que ela é importante, pra ir pra frente, isso dificulta. A própria 
comunidade não tem conhecimento que pode ter uma pessoa que contribui nas decisões da 
escola, então a falta de conhecimento da comunidade, pra mim, é o que dificulta isso. 
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A Legislação – Se a gente pensar no âmbito federal que quase ninguém tem 
conhecimento, a Constituição Federal, ela diz que todos têm a participação, agora a 
legislação a LDB, que é a lei que direciona a educação, também ninguém tem 
conhecimento, nem o próprio professor não tem conhecimento. Então, eu não acho que a 
legislação que não contribui. Eu acho que a falta de conhecimento sobre as legislações é 
que faz com que a comunidade ache que ela não tem que opinar em nada, que é o diretor 
quem decide e ponto final. Então não acredito que sejam as legislações que dificultam. Se 
pegarmos a federal, que é ela a maior, ela que vai determinando as outras, a gente percebe 
que não é a legislação, que não é ela que não permite a participação, e sim a cultura. 
Questão cultural, a maneira que vem sendo a educação, que o professor é quem manda, 
sabe tudo e o diretor entra nessa também e a comunidade só recebe, ela não participa. 
A Distância – Se a criança mora distante da escola, acho que dificulta. Não sei dizer 
exatamente. Pensando melhor, não sei dizer se é a distância ou a proximidade, depende do 
interesse de cada um querer ou não participar. Porque tem um pai que mora longe e tem a 
responsabilidade de levar e buscar. Ele vai estar mais próximo da escola, em contato com a 
escola, do que aquele que mora vizinho, que o filho pode ir sozinho que não tem problema. 
Não é a distância que é o problema, é de cada um, querer ou não participar. 
Postura do Diretor – Facilita ou dificulta depende da postura dele. Se ele tem entendimento 
da comunidade, trazer família a comunidade, com certeza ele está abrindo as portas. 
Apesar de que diretor com essa postura, ainda tem dificuldade de constituir o Conselho de 
Escola. Agora um diretor que não traz a família, que não procura um contato, ele com 
certeza dificulta. Se ele já não quer pra uma atividade, como é que ele vai trazer pra outras 
questões maiores? Eu acho que a postura dificulta  ou facilita a participação. 
Disponibilidade de Tempo – É um grande problema, mas eu não acho que é um 
impedimento. Porque o pai que se condicionar que vai participar, ele vai se organizar para 
conseguir participar. A gente tem sim problema de disponibilidade porque todos nós somos 
trabalhadores, mas não é o grande problema pra que a gente não consiga participar, aquele 
que se propõe, ele se organiza e consegue participar. 
Horário das Reuniões – Lá na escola, a gente está com três horários, manhã, tarde e noite 
justamente pra facilitar a participação de todos. A única coisa que eu acho é que a duração 
é longa. Dependendo dos assuntos que a gente tem, traz um cansaço, mas como está 
organizado hoje, contemplando os vários períodos, manhã, tarde e noite, acho que assim 
está bem organizado. 
Disposição da Comunidade e Estímulo – Tem a questão da postura e entendimento da 
comunidade, se ela tiver entendimento, e o diretor tiver uma postura de que venham, vamos 
participar, já começam a mudar algumas coisas. Mas mesmo assim não garante que essa 
participação exista, porque não depende só dele, depende daquele que quer vir participar, 
então à comunidade é cultural, isso é cultural. Então a gente tem que quebrar esse 
paradigma. Eu não consigo enxergar que a comunidade quer participar, o que eu vejo hoje é 
assim: “eu vou arrumar problema? Já tenho que vir aqui nas reuniões dos pais.” São esses 
os comentários que a gente ouve, porque justamente eles não têm conhecimento do 
Conselho de Escola, ainda. Esta postura da Ditadura está muito presente, ainda não se 
concretizou a democracia, o exercício da cidadania, as pessoas não conhecem isso, Por 
isso dificulta, por mais que o diretor chame, convide. Aqui na escola, na primeira reunião, o 
diretor explica o que é Conselho de Escola, convida para participação, mas mesmo assim, 
são poucos os que querem participar. 
 
A senhora acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Acho que ela é possível e desejável, acho que sim. O diretor chama todos os 
pais a participar. Ele não faz o Conselho funcionar por obrigatoriedade. A gente percebe 
isso, na dinâmica que é. Ele faz funcionar porque ele também acredita. Isso faz com que a 
nossa participação seja possível e desejável no Conselho. 
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Sobre as verbas recebidas pela escola, como a senhora tem conhecimento das mesmas?A 
senhora define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Na reunião de Conselho o diretor passa tudo o que entra, o que foi feito, o que 
sobrou o que não sobrou. Tudo que é pensado e decidido junto com o Conselho de Escola, 
até o que vai comprar. Se prioriza o que é necessário. A gente ouve o diretor e os 
professores que estão no dia-a-dia e a gente opina o que vai fazer com o dinheiro, o que é 
mais importante, naquele momento, que é muito pouco. Os pais que perceberam alguma 
coisa que a escola está precisando, a gente vota por prioridade, que for mais emergente, 
mas nós pais, professores, direção e alunos que decidimos. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Eu não tenho conhecimento da anterior, eu não saberia dizer, como que era, a 
gente ouve boatos, que antes dessa direção a escola era ruim, que era bagunça, que não 
tinha aula na sexta-feira, pelo que a gente ouve dizer no bairro. Esta é melhor que a 
anterior, em relação à participação, só dos pais nem querer matricular, ninguém queria 
participar, então por isso eu avalio que hoje é melhor que a anterior. 
 
Como a senhora acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu acho que hoje a gente já consegue a comunidade dirigir um pouco, com as 
reuniões de Conselho. A gente participa das decisões, decide nas verbas, essas questões 
dentro da escola. Hoje a gente já consegue participar um pouco das decisões. Eu acredito 
que tem que ser assim, tem coisas do cotidiano que não vai dar para o pai e mãe decidir. 
Um aluno bateu no outro e aí vai chamar o Conselho, é impossível, não vai dá. Tomar essas 
decisões de fato não tem como a gente decidir, mas hoje, a gente já consegue administrar 
junto com a escola. Mas acho que hoje a gente já consegue decidir sobre verbas, questões 
de aluno, pedagógicas. A gente acaba participando, mas se é uma coisa de momento do 
dia-a-dia, não vai dá pra reunir pai pra decidir. Mas no geral acho que já está conseguindo 
dirigir sim, junto com o Conselho. 
 
O que a senhora acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: É uma questão complicada, porque a gente ouve dizer de lugares que o diretor é 
eleito pela comunidade, tem lugares que é só concurso, opta pela escola e vai. Eu não sei 
são duas questões complicadas tanto da comunidade, quanto o concurso tem parcela de 
contribuição, tanto de um lado, quanto de um outro. 
Eu penso que o concurso é o mais justo, porque entra quem está capacitado realmente, 
mas esse diretor tem que estar disponibilizado a conhecer a realidade daquele lugar, do 
bairro que está, como que funciona, conhecer a realidade para poder trabalhar mais próximo 
da comunidade.  
Diretor que é só indicado, tem a coisa da rotatividade, que eu não sei se é importante para a 
escola, porque o diretor está desenvolvendo um trabalho e tem que sair e entra um novo, e 
aí ele vai começar tudo de novo. Tem as duas contribuições de um lado quando é eleito pela 
comunidade facilita algumas coisas, por outro lado, o concursado traz a estabilidade que é 
importante dentro da escola. 
Em Diadema, eu sei que tem esse processo. Se não me engano são dois ou três anos só 
que um diretor fica. Não sei dizer agora, não pensei sobre isso o que seria melhor. Eu penso 
que o concurso tem essa estabilidade de estar lá, mas por outro lado não diz que ele tem 
que ter o compromisso de conhecer essa realidade. 
O diretor, que é eleito pela comunidade, acaba trazendo todo o conhecimento que tem da 
realidade daquele lugar e isso facilita a relação com a comunidade, mas que isso também 
acredito que isso não é impossível ao diretor concursado, ele pode construir junto com a 
comunidade, então eu não sei dizer o que é melhor. 
 
O que a senhora acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
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Resposta: Isso a gente já faz um pouco lá, questão da verba, nunca a gente só ir com a 
nossa opinião, a gente tem que debater, ouvir e questões do dia-a-dia e a questão geral, 
então é possível debater as questões das verbas e discutir. 
As questões pedagógicas, a gente também pode participar, mas a gente precisa estar 
apoiados pela direção, pra gente não falar o que não dá pra fazer. Por exemplo, a gente 
sabe que o diretor tem uma grade, um conteúdo pra ser trabalhado, que não dá pra sair 
muito fora disso, que tem que respeitar questões do conteúdo. Mas, por exemplo, no do dia-
a-dia, no relacionamento professor-aluno, aluno-aluno, estas questões dá pra contribuir. Lá 
temos o que a gente chama de regras de convivência que já é um pouco isso, de maneira 
que os pais participem e contribuem na questão de comportamento, de relacionamento, 
dinâmica, horário. Isso são coisas que dá pra gente participar, mesmo na parte pedagógica. 
Não dá pra entrar na questão de conteúdo, eu em uma reunião disse para um professor, se 
na sua aula os alunos estão bagunçando, tem que repensar, ver o que está acontecendo. 
De certa forma eu entrei no pedagógico, dei uma sugestão na parte pedagógica. Tem coisas 
que dá pra participar também, dentro dos nossos limites, mas a gente também tem que ter 
conhecimento do conteúdo, também pra gente poder optar. Porque o professor fala é isso, 
ponto. Igual no conselho participativo, põe na lista o que trabalhou naquele bimestre, mas é 
aquilo que tinha que trabalhar? É só aquilo? Como que ele trabalhou? Que dinâmica ele 
fez? Lá eles ainda falam foi usado trabalho, dinâmica...  Mas a aula dele foi só na lousa? 
São coisas que a gente pode questionar, opinar, dá uma sugestão, mas o professor deve 
colocar o parecer dele,  dizer se é possível ou não. 
O que a senhora acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: Exatamente isso, questões de horário, coisas do cotidiano, conteúdo, horário, 
porque eles têm o número de aulas, são eles que têm que organizar, eles que fazem o 
trabalho na sala de aula. O que a gente pode opinar aí é só horário, espaço, questão de 
organização, mas conteúdo que vai ser trabalhado é responsabilidade deles. E o diretor é 
pra supervisionar o trabalho dos professores. Acho que cabe ao professor isso e a direção. 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Não, eu não acho que cabe a ele, a gente pode opinar, mas respeitar, a gente 
pode dar algumas sugestões pra contribuir, mas o que não significa que ela vai ser aceita, 
porque a gente não tem esse conteúdo. 
No plano pedagógico, eu acho que dá pra participar sim, mas no currículo não. O currículo 
eu penso que é uma coisa maior, macro que não dá pro pai opinar, que vem baseado 
inclusive na LDB nessas coisas todas. Então eu não sei se dá pro pai opinar, mas eu 
acredito que dá pra participar como, ouvindo, aprendendo junto e aí ele pode até sugerir e 
cabe a escola ou não falar não cabe baseado nisso, nisso, mas diretamente eu acredito que 
é complicado. 
Na questão pedagógica eu acho que a gente tem a contribuir. O pai traz uma realidade que 
o professor não conhece pra trabalhar determinado conteúdo, mas não dá pra gente tentar 
impor coisa que não seja aceitável, isso não dá. Mas não que ele não pode contribuir no 
pedagógico, ele pode porque ele traz a realidade. 
Não dá pra trabalhar Ciência sem trazer a realidade, História sem trazer pra realidade. A 
gente tem que trabalhar o contexto, mas não decidindo exatamente, pode sugerir, e o 
professor que é capacitado, é que pode ver se cabe ou não naquele momento.       
Eu sou professora, talvez eu tenha como contribuir, porque tenho a mesma formação. Com 
certeza se eu abro minha boca eu vou sugerir. Eu vou colocar uma coisa que eu sei que é 
possível, mas tem pai que por não ter a mesma formação do professor, que às vezes não 
tem nem o nível médio, mas tem o fundamental fica meio indeciso. Muitas vezes não quer 
nem opinar, nem sugerir porque ele acha que não tem capacidade. Mas ele tem a realidade, 
o dia-a-dia dele, o contexto cultural que contribuirá nisso, não dá pra trabalhar com o aluno 
sem ver a realidade cultural, o contexto que ele vive, não dá, hoje não dá. 
Esses pais trazem exatamente isso. Esse pai pode contribuir no pedagógico, trazendo a 
vivência, o contexto que ele vive, e o professor colocar dentro do plano. Dessa maneira é 
que eu acredito que os pais podem participar, mas a gente chegar e falar como você vai 
trabalhar mamífero? Isso eu não posso fazer, agora de que forma vamos trabalhar o 
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mamífero? Vamos trazer um animal na sala de aula? Vamos trazer um mamífero? Acho que 
o pai pode opinar dessa maneira. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Acho que favorece, como lá está dividido em três períodos, o pai que trabalha 
durante o dia tem a oportunidade de participar quando for à noite, a maioria lá acho que são 
à noite, mas tem algumas que são feitas no período da manhã e outras de tarde pra 
proporcionar que todos participem. Um mês é em um horário, no outro mês é em outro, 
manhã, tarde e noite, tem essa rotatividade englobando os três horários. 
 
O que a senhora acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Acho que a gente já faz opinar, decidir, sugerir, discutir. Acho que lá o que a 
gente pode fazer é isso, se tem, por exemplo, uma atividade fora de lá, tem que ir reivindicar 
na Diretoria de Ensino alguma coisa. A gente também pode fazer isso. Tem que representar 
a escola, pra reivindicar, ou pra dizer bem dela, a gente também pode fazer isso.  E 
contribuir nas outras coisas na escola, por exemplo, tem uma excursão, trabalhar, organizar. 
Tem um passeio, também, tem disponibilidade, pode contribuir. A gente está lá presente, 
pode fazer várias coisas dentro do Conselho, porque tudo está relacionado à escola, a gente 
pode estar presente participando também. 
 
A senhora participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Eu participo do Conselho de Escola da escola municipal que minha filha estuda. 
Eu tenho meu partido, mas eu não trabalho assim, exatamente lá. Tenho minha ideologia, 
mas não trabalho. No sindicato, eu sou também filiada ao sindicato, mas não participo 
diretamente. 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Facilita, se ele tem uma postura que ele quer o Conselho funcionando,     facilita, 
porque ele vai estimular esses pais, convidar, igual o diretor da escola ele marca, manda 
marcadinho em um papel todas as reuniões, e liga dois dias antes pra avisar. Então ele está 
estimulando a participação da gente. Ele está querendo que você esteja presente. 
Eu percebo que não é pura e simplesmente para cumprir a lei, porque ele acredita nisso. Ele 
tem uma postura de acreditar que o Conselho de Escola é importante, então ele facilita a 
participação. 
Na outra escola a diretora, o que eu percebi lá é que constitui o Conselho porque é 
obrigação, que é determinação da Diretoria de Ensino e, constitui ele com pessoas que 
pensam como ela pensa, para não ter trabalho, e você vê essas posturas o Conselho vai 
funcionar? Vai, na escola funciona, a gente tem estímulo, faz a eleição direta, você vai lá, 
faz eleição, os pais votam, faz a gente ter confiança e querer participar. 
A outra escola, por exemplo, não. Não fiquei sabendo da reunião, não parece que é uma 
coisa mesmo pra que funcione do jeito que ela quer. Você tem vontade de participar de um 
Conselho desse? Não, já te falaram não quero você aqui, então a postura do diretor é 
imprescindível para que ele funcione. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Uma das coisas que eu percebo que a gente consegue mudar é a postura do 
educador, quando vai pra aquele debate que leva questões que passam em sala de aula, e 
a gente questionando, discutindo, debatendo, faz ele pensar. 
Este ano que eu passei na escola, eu percebi isso, até a postura do educador com a nossa 
concepção acaba. Eu não sei se muda, mas que ele sai refletindo dali, ele sai. Os pais, 
também acho que a gente tem muito ganho com isso, a gente tem muito espaço, que não 
tem em lugar nenhum, sentar, discutir. 
Pra escola acho que é esse ganho, é o educador que está refletindo, conhece o pai, vê um 
pouquinho da realidade dos alunos, sai dali refletindo a sua postura de educador. 
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Outra coisa que no Conselho a gente se organiza, vai atrás. Lá teve problema com a água. 
A gente se organizou veio aqui.  São coisas que a gente pode procurar outros órgãos que 
podem ajudar nessa  reivindicação, isso traz melhoria pra escola.  Tem coisa que barra no 
Estado, na chefia que a gente realmente não consegue, mas pelo menos, a gente veio 
reivindicar, mostrar o que a gente está precisando.  
Pode mudar postura do educador, conselho participativo também, contribui pra isso. Lá a 
gente lava roupa suja, o aluno põe, fala alguma coisa, a professora se posiciona, isso faz o 
educador refletir e os pais também. A gente que é pai lá aprende muito com isso, com os 
alunos com os educadores. 
 
 A senhora acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Eu penso que não, porque os pais que estão lá representam na teoria, mas na 
prática não. Porque os que estão no Conselho não sabem o que os demais pais querem. Eu 
penso que o papel é de representação, porque se os dois mil pais quisessem participar não 
teria como, não tem espaço. Os que participam levam a sua posição, sua experiência, não 
foi decidido pelo coletivo, o que os outros pais pensam e querem. Acho que o Conselho de 
Escola para funcionar teria que ter um momento com a maioria dos pais para discutir as 
questões e aí sim levar as decisões para o grupo do Conselho. 
 
Quando a senhora opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: Sim, todas as pessoas têm espaço pra se posicionar, se há uma sugestão ou 
várias, são discutidas uma a uma. Isso não quer dizer que a minha vai ser aceita, vai pra 
votação. Cada um de nós somos respeitados dentro daquele espaço. 
 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: O diretor procura nas reuniões de conselho participativo, como a maioria dos 
pais estão presentes, coloca as decisões que foram decididas, coisas que afetam os alunos 
de forma geral, o que é mais emergente no conselho participativo, se não, todo começo de 
ano, ele coloca tudo o que foi feito no Conselho de Escola naquele ano. Na primeira reunião 
do ano ele apresenta tudo o que foi feito no Conselho de Escola naquele ano. Se o pai não 
foi na reunião do conselho participativo, no começo do ano ele coloca o que foi decidido. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: São todos participativos. Eles se colocam, sugerem, participam do debate e 
normalmente todos os pais vão. Na maioria das vezes todos estão presentes, pelo menos 
foi o que eu percebi. 
 
A senhora acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Eu não senti na escola, acho que depende das questões, têm questões que 
dividem sim, mas tem questão que a gente se mistura, mas no geral eu não acho que tenha 
divisão não, no geral a gente se mistura, não tem aquela coisa de só o professor vota 
naquilo.  
Um dia teve uma votação, todos os pais, menos eu, votou a favor daquilo, e depois eu pedi 
pra me justificar, era uma ONG, e os pais todos votaram a favor, e eu votei contrário, todos 
os pais olharam pra mim, como eu estava votando contrário. 
A maioria dos professores tinha votado contra a ONG. Tem uma postura uma filosofia, uma 
ideologia contra qualquer tipo de terceirização. Mas não foi nem essa questão. 
Eu quis me justificar, a gente já tem na grade a aula de leitura que chega a todos os alunos. 
A ONG, não, era uma coisa que era pra quem quisesse participar, se tinham avaliado que 
era uma coisa boa, que os alunos se desenvolveram, por que não chegava para todos os 
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alunos?  Por que a gente não pode transformar a aula de leitura com a mesma qualidade do 
ciclo? 
Por aí a gente percebe que não existe essa divisão. Depende das questões, na maioria das 
vezes não tem divisão. 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: Depende na hora a gente decide. A ata é sempre feita pelo diretor, porque 
ninguém quer fazer, é ele que acaba organizando a fala, o tempo, é ele que acaba fazendo 
esse papel, e as outras questões a gente divide em grupos. A questão da água, que nós 
decidimos quem ia vir aqui na Diretoria, nós decidimos que ia vir um grupo, marcamos o 
horário e viemos. Isso é consenso, divide trabalho encaminha quem pode cobrir a atividade, 
é o grupo que acaba encaminhando. 
 
Para a senhora participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: É exatamente que eu estou fazendo nesse momento, participar de tudo que 
acontece nela. Questões que envolvem alunos, professores, direção, isso é participar, é 
estar a par de tudo que está acontecendo, ou seja, participar das reuniões de Conselho. 
Participar é isso, é estar a par de tudo que acontece, sejam elas administrativa, verbas, 
essas coisas, como questões pedagógicas. É estar a par de tudo que está acontecendo lá.  
Eu não acredito que é só informando, só ouvindo, eu não acredito nisso. Eu acredito que 
participar é estar a par e se você não concordar, você pode também sugerir e tentar mudar 
aquilo. Não é só ser informado. 
Dividir a gestão, talvez seja o mais próximo de participar, porque dividir significa não só 
passar, você vai fazer isso, dividir é tudo, não é dividir, é participar, é estar participando das 
tarefas sim, é estar participando das verbas, questões administrativas. Tem a questão dos 
funcionários na escola vem uma verba pra isso e tem que decidir se paga dois, se paga três, 
como as questões pedagógicas, não dá pra gente participar só fazendo uma ou outra coisa. 
Participar é estar a par de tudo e se for necessário opinar, decidir.  
Dirigir a escola, eu penso que é complicado por conta disso. A gente não tem condições, 
enquanto pai, estar no cotidiano, no dia-a-dia, pra isso precisa de alguém que esteja, que é 
o diretor, e ele tem essa capacidade de conseguir ver o todo, pra dividir com a gente. A 
gente participar, decidir, resolver, solucionar. A gente dirigir exatamente, pode ser que pra 
mim que trabalho não dá, mas os pais que não trabalham, pode ser, ele participar de dirigir 
a escola.Tem pais que se disponibilizam, igual em uma outra escola daqui da cidade. A mãe 
faz um trabalho voluntário, ela está sempre na escola, conhece os alunos, porque ela tem 
essa condição. A partir do momento que tiver acho que é até viável, mas hoje, o que a gente 
percebe é que não é isso é só o diretor mesmo quem dirige. Mas não é impossível construir 
essa direção com conselho gestor, não acho que seja impossível não. 
 
O que é para a senhora uma escola organizada? 
Resposta: Depende, tem gente que acha que uma escola organizada é tudo organizadinho, 
cada um no seu lugar. Eu não acredito que onde tem crianças, adolescente, as coisas vão 
estar tudo em seu lugar. Eu avalio organização da escola assim: tem aula, tem professor, os 
alunos estão tendo as aulas que estão previstas. Pra isso precisa de organização. Os 
Conselhos de Escola, APM, tudo que tem que existir está acontecendo de fato? Isso é uma 
escola organizada. 
Agora a questão da estrutura, isso não depende da direção ou da comunidade, depende da 
verba que ela recebe e coisas maiores. 
Se estiver tudo certinho, bonitinho, ou esses alunos são castrados e tem que fazer tudo que 
o diretor determina, não sendo respeitado como cidadão. 
Se a escola está pichada, igual lá na escola, não tinha porta no banheiro, isso não significa 
que não é organizada. Porque são quantos alunos mais de mil, dois mil. 
Como com dois mil alunos, você vai conseguir que todos pensam que aquela porta não 
pode ser destruída? Então não posso avaliar organização por isso. 
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Organização pra mim é que, o que precisa, que está determinado aconteça, Conselho de 
Escola, APM, professores dando as aulas da maneira que precisa ser dadas, sem aquelas 
faltas que ninguém controla, alunos ficando várias horas e horas de aulas vagas porque o 
professor faltou e não avisou. Isso não é organização. Organização é tudo que está previsto 
acontecer, organização é isso. 
 
O que a senhora acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra 
sugestão de como deveria ser? 
Resposta: Na Constituição Federal prevê que seja concurso, pra mudar, tem que mudar a 
Constituição. Eu sou professora, sou contratada por concurso público, e não acho que é o 
concurso é que diz se ele é bom ou ruim, isso é compromisso que o professor tem que ter. 
Se ele tem compromisso com que ele está fazendo, ele vai ser um bom professor, 
independente dele estar correndo o risco ser mandado embora, se é privado, ou se ele é 
concursado. 
Claro, que privado ele acaba sendo forçado a fazer direito, se não ele perde o emprego, 
mas isso não quer dizer que todos os professores que são concursados não têm 
compromisso com que fazem. Eu acredito que dentro de cada função de cada emprego, em 
qualquer lugar têm as pessoas que têm compromisso e as que não têm, eu não tenho nada 
contra o concursado. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Na estrutura que a gente tem, isso não é possível, porque ele é concursado e a 
gente sabe que hoje o professor procura ficar perto de casa, da comunidade, seria 
interessante se fosse. “Ah vamos escolher quem é da comunidade, que a gente já conhece”. 
Seria importante, mas com a estrutura que a gente tem, isso não é viável. Mas, eu acho que 
já acaba contemplando, o professor já ganha pouco, então ele sempre procura estar perto 
da comunidade. Acho que isso não faz diferença, o que faz diferença é a postura e o 
compromisso que ele tem. Eu particularmente não tenho necessidade de escolher professor 
não. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: Entra naquela questão polêmica, porque eu ainda não tenho isso bem 
determinado. Eu penso que do jeito que está eu não opino contra não. Acho que desse jeito 
não está trazendo problema, entra na questão do compromisso. 
 
Para a senhora o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: O ideal é que todos pudessem participar do Conselho, não obrigando. Porque 
obrigando não é aceito, mesmo porque ninguém pode obrigar ninguém a nada. Mas é 
importante, seria o ideal, que todos pudessem ter a possibilidade de passar pelo Conselho 
de Escola. Agora se possível, acho que não. 
Se fizesse projeto para trabalhar bem isso, no conselho participativo, ao invés de dar nota, 
de falar coisas difíceis, deveria ter espaço de conscientização, divulgação do que é o 
Conselho, como funciona e talvez os pais tivessem interesse em participar. Não sei se é 
possível, o ideal seria todos. 
Possível, eu penso que nas reuniões de pais deixar espaço, que hoje o conselho 
participativo demora muito, antes de dar as notas, explicar o que trabalhou no bimestre, abrir 
espaço pra discutir sobre isso. 
No Conselho de Escola é possível participar, opinar, decidir, questões da escola, hoje o que 
é possível fazer no Conselho é isso, de fato na escola ele participa mesmo e decide, é 
possível isso. Isso é possível fazer, agora a gente na reunião de Conselho está preocupado 
em atingir o maior número possível. 
Com oito reuniões a gente não consegue trabalhar essas questões. Tem um professor lá 
que diz que: “O problema não é esse, o problema é que nós temos que mudar o sistema de 
educação, assim não dá.” Mas como? Por que isso? Todo mundo já sabe, não adianta ficar 
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apontando, a gente tem que pensar em maneiras de fazer isso: o Conselho de Escola estar 
trabalhando discutindo isso, essa questão dos pais, para eles participarem das decisões. 
Acho que hoje é possível participar das decisões das questões da escola. 
 
Considerações Finais: 
Acho que eu falei tudo, os pais não conhecem o Conselho, não sabem o que a gente faz lá, 
e isso faz com que a participação tenha que catar a laço, pedindo, implorando. Então eu 
acho importante na divulgação pra que estimule e para que os pais possam participar do 
Conselho. São coisas que a gente vai ter que tentar e construir. 
Mas que infelizmente não são todas as escolas que pensam desse jeito. 
Quando eu tenho oportunidade que o pai reclama da escola, procura a gente pra fazer 
reclamações, a primeira coisa que eu falo é: O senhor sabe o que é Conselho de Escola? 
Sabe o que ele faz?  Então procura ele! “Ah, Mais eu não sei quando é a reunião”. Eu falo, 
vai na secretaria da escola que o senhor pode participar como ouvinte, se o senhor não foi 
eleito, não tem voto. Essa divulgação é muito importante, então muitos não querem se 
inscrever porque não sabem como que é. 
 
Entrevista 06 
 
O senhor trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Sou metalúrgico aposentado. 
 
Com que freqüência o senhor vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Só nas reuniões. 
 
O senhor é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Não sou convidado. 
 
Como o senhor vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: O relacionamento é muito bom e há espaço para diálogo. 
 
O que o senhor acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: O ensino ainda não está muito bom, mas é possível participar dos projetos e das 
propostas da escola. 
 
Em quais momentos o senhor é convidado a participar dos assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Quando tem reuniões. 
 
Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a quem 
se dirige? Por quê? 
Resposta: Ao diretor, porque ele é o responsável pela escola. 
 
A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: Pertence à comunidade. 
 
Há quanto tempo o senhor participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Comecei agora, esse ano. Praticamente não tenho muitos detalhes pra dar. 
Praticamente eu tenho três reuniões de Conselho, então as informações são poucas no 
conteúdo. 
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Qual a importância dessa participação? 
Resposta: É tanto importante para os pais, como para a escola como para os filhos. Os pais 
ficam sabendo o que está acontecendo, seguem a rotina dos alunos, e os filhos sabem que 
a gente está ali dentro pra olhar eles e os professores sabem que têm pais fiscalizando eles. 
São vários fatores que chegam que... fazem funcionar, tanto o aluno tanto os pais sabem o 
que está acontecendo, como a escola sabe que tem alguém ali, qualquer coisa, sabe que 
vai ser cobrado. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Esse Conselho de Escola não é tão velho, a maioria das escolas não tem, é uma 
coisa que tá acontecendo agora, então vamos ver como vai se dá daqui pra frente, a 
tendência é a gente ir aperfeiçoando pra chegar a um objetivo. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Em todas as escolas ter uma equipe de pais comandando junto com a direção. 
Isso seria o ideal os pais fazer parte do dia-a-dia da escola, isso é importante pra que você 
possa dar uma ajuda pra própria direção, pra própria escola. Ver o que está faltando, o que 
é necessário, pra ajudar na conservação da escola, ver as finanças da escola. Nós do 
Conselho procuramos o Ministério Público e conseguimos uma reforma para a escola. Isso 
foi nós do Conselho que protocolamos no Ministério Público e foi aceito e a escola vai ser 
toda reformada. 
 
O que é participar para o senhor? 
Resposta: É estar ali no dia-a-dia, vendo tudo aquilo que acontece. Eu participo daqui 
agora, eu participo da comunidade, participo do sindicato, participo da Igreja. Então é 
participar daquilo que você acredita que pode ajudar, e isso se dá em tudo. Você tem que 
estar por dentro do que acontece na comunidade e a escola faz parte da comunidade. 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Mudança física não aconteceu muito, mas tem muitas idéias de reformar a 
escola, de fazer a quadra, de fazer projeto de esporte, tem muita coisa planejada e muita 
coisa vai mudar. Isso faz parte do Conselho. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: A escola tem que ter seu dirigente, mas a comunidade pode tá participando, mas 
tem que ter um diretor pra assinar, como uma empresa. A escola não é uma empresa 
privada, mas é uma empresa pública, mas a comunidade pode estar ali participando e 
vigiando. Seria um acompanhamento, mas tem que ter o diretor senão vira bagunça, em 
todo lugar tem que ter uma pessoa para dar a palavra final. Assim como no sindicato, na 
igreja e na escola, tem que ter uma pessoa pra dirigir. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Cabe a diretoria e a comunidade, e o aluno também, dependendo do problema 
tem aluno com dezoito anos que já consegue decidir. 
 
Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: Quem manda e define já tem parte do governo da Delegacia de Ensino. 
O governo deve comunicar o que dá certo ou errado, cobrar o que tá errado.  
A escola é da comunidade, mas tem que ter alguém por trás disso aí, tem que ter governo e 
a direção, que constrói a escola. A comunidade usa a escola, mas não constrói. Tem que 
ser o governo e a direção. O que pertence ao ensino é a comunidade, quando tem a ver 
com a finança é o governo e a direção. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o 
senhor possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
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legislação; distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: Que favorece é ter uma união maior com a direção da escola. A direção da 
escola vai aprovar o Conselho ou não? Tem escola que o diretor não aceita a comunidade 
dando opinião. 
A legislação – Acho que a legislação pode ajudar como pode atrapalhar. 
A Distância – Acho que não atrapalha, em escola de bairro não atrapalha, pois moram 
todos perto, não vem ninguém do centro é tudo daqui e hoje em dia tem ônibus para todos 
os lados. 
Postura do Diretor – Ajuda se o diretor tem uma postura de entendimento da participação 
da comunidade, ajuda. 
Disponibilidade de tempo – Ajuda, a comunidade tem que ter tempo para participar da 
escola de seus filhos. Os pais que não participam porque trabalham e não tem tempo 
atrapalha a participação. 
Horário das reuniões – O horário é bom é sempre às sete horas da noite e termina às dez 
horas. 
Disposição da comunidade – Não tem disposição da totalidade, mas se são convidados 
eles participam, então ajuda. 
Estímulo – Nessa escola há estímulo a participação. Eles convidam pra reunião, pede pra 
turma dar opinião, pra vir a escola e ver o que está acontecendo em sala de aula. Há 
estímulo a participação. 
 
O senhor acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: É possível e desejável. É possível porque ela já está acontecendo. É desejável 
porque eu não sabia de tudo isso aí e a gente está aprendendo. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o senhor tem conhecimento das mesmas? O 
senhor define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Por enquanto essas verbas já vêm tudo definida, não depende muito da gente, 
até agora não veio nenhuma pra gente definir, mas pode ser que daqui pra frente venha 
alguma pra gente definir, mas eu sei das verbas que chegam elas são informadas nas 
reuniões. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Eu não posso informar porque na outra direção eu nem conheci, não participava 
da escola. 
 
Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: É difícil definir, não tenho uma resposta pra isso. Se eu fosse diretor eu podia 
definir, mas como eu não sou é difícil definir. Como ela está sendo dirigida eu acho que está 
melhorando, mas como deveria ser dirigida eu não tenho idéia. 
 
O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Não perguntei 
 
O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Pode ajudar a decidir muitas coisas, não decidir sozinho pode dar sua opinião. 
Pode ajudar a decidi sobre segurança, alimentação, financeira, de estudo, falar o que tá 
certo o que tá errado e dar sua opinião no Conselho e a direção vê tudo o que é necessário 
na escola. 
 
O que o senhor acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
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Resposta: Cabe a eles definir as prioridades principais, onde gastar o dinheiro e depois 
levar pro Conselho. Eles definem primeiro e depois a gente aprova, eles que devem decidir. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Participar da aprovação de tudo isso, mas definir, decidir acho meio difícil sem 
ter a aprovação da direção. Quem deve definir isso é a direção da escola com os 
professores e os alunos. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Os horários são bons, favorece. 
 
O que o senhor acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Adquirir fundos para escola, benfeitoria pra escola, mas sempre a direção da 
escola tem que aprovar isso aí. 
 
O senhor participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Participo do Sindicato, da Associação dos Aposentados e da Igreja, não sou 
filiado a nenhum partido político. A ação do sindicato é sempre cobrar e denunciar o que 
está errado e nas instâncias do sindicato nós discutimos questões relacionadas à escola, ao 
ensino, à educação. 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Não era para dificultar, era para facilitar, aqui está facilitando. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Bastante coisa, como alimentação pode ser mudado os alunos não estão 
gostando de certa mistura, horário, segurança, os pais podem fazer muitas coisas pra 
melhorar. 
 
O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Sim toda associação é assim, aqueles que estão lá foram eleitos prá representar 
o total da comunidade, no sindicato é assim, na escola é tudo assim. 
 
Quando o senhor opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: Ouvem discutem, votam, todas as idéias são aceitas e discutidas, é aprovada ou 
não, mas é aceita e discutida, as opiniões são valorizadas. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Os outros pais ficam sabendo nas reuniões trimestrais, das notas e aí é discutido 
e na reunião do início do ano, aí todos os pais ficam sabendo. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: A participação é boa. É atuante: tem pai que não sai da escola, está sempre 
atuando, cobra, briga no bom sentido. A maioria que tá lá já participa de alguma 
organização. 
 
O senhor acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Lá eu não vejo divisão, lá tem professor, tem aluno, tem pai, todo mundo discute 
junto. 
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Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: Quem encaminha, quem faz a pauta é o diretor, se tiver que ir em algum lugar é 
o Conselho, se é alguma coisa da escola mesmo de finanças, essas coisas é a direção, se é 
pra cobrar de algum órgão é o Conselho, tem coisa que a direção tem que evitar de ir, tem 
deixar para o Conselho ir lá cobrar. O Conselho é bom pra isso. 
 
Para o senhor participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Não é participar da direção, é participar do dia-a-dia da escola, do ensino, da 
alimentação, não dirigir a escola. É ver o que está certo e o que está errado e falar o que 
está errado e o que está certo. É resolver as questões se o aluno está sendo mal tratado, 
porque o aluno não está conseguindo aprender, acompanhar o estudo. A gente pode ajudar 
a dirigir a escola na cobrança, mas a escola que tem que batalhar pra resolver o que está 
errado. 
Dirigir a escola cabe ao diretor. Os pais é mais ver o que está errado e cobrar, executar, 
pintar a escola, ajudar na questão da segurança, no que precisar, mas na parte da direção 
não tem nem como. 
 
O que é para o senhor uma escola organizada? 
Resposta: É uma escola que funciona bem na parte educativa, na parte funcional, na 
segurança, na limpeza, não ter muito conflito, diretor não tá brigando com pai, diretor e 
professor não tá sempre discutindo, pai não tá brigando na porta da escola. Não ter muita 
destruição na escola, porque a própria comunidade destrói.  
O que o senhor acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra sugestão 
de como deveria ser? 
Resposta: Isso eu não posso dar informação porque eu não sei nem como eles são 
contratados direito. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Acho que não, a comunidade não conhece quem é bom professor, tem que ser 
concurso público e passa aquele que tiver capacidade. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? Por quê? 
Resposta: A comunidade até poderia escolher dentro do corpo dos que trabalham na 
escola. Já está sendo assim, na última reunião nós escolhemos a vice-diretora. É 
interessante escolher o diretor porque os pais e os alunos sabem quem é o profissional mais 
capaz, com estudo e bom relacionamento. Para ser diretor, tem que ter estudo e um bom 
relacionamento.  
 
Para o senhor o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: A participação ideal seria se todos os pais pudessem participar, mas isso fica 
complicado, aqui tem dois mil alunos, seria bom se fossem todos, mas isso não é possível. 
O ideal é que tenha uma boa representatividade porque existe um limite. 
 
Entrevista 07 
 
O senhor trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Há nove anos eu não trabalho devido uma cirurgia. 
Tenho dois filhos na escola, um no Ensino Fundamental e outro no Médio. 
 
Com que freqüência o senhor vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Eu venho pra incentivar meus meninos na escola, pra conhecer a escola. Então 
eu venho e fico observando o que está errado. Eu não falo nada, mas fico observando. 
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Venho todos os dias de manhã, entro até as salas, ponho meus filhos nas salas e espero os 
professores, e depois eu vou embora. 
 
O senhor é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Eu participo mesmo só do Conselho e quando tem reuniões de pais e alunos eu 
venho. Dos eventos eu não venho, não sou muito chegado em festas. Estou mais 
preocupado com o futuro dos meus meninos, com a melhoria da escola. 
 
Como o senhor vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Pra mim, eu não tenho o que reclamar não, ele me recebe bem, eu entro na 
escola quando quero. Eu acho que o ensino da escola não é bom, tem que melhorar mais. 
O relacionamento da direção com a comunidade é boa. Agora tá tendo, antes não tinha, há 
uns cinco anos atrás com a outra direção não tinha. Precisa estar ligando para os pais e 
pedir para eles vir mais à escola e conversar com o diretor, com os professores, tem muitos 
pais que não tá sabendo o que os filhos estão fazendo na escola. 
 
O que o senhor acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Com a participação no Conselho de Escola é possível melhorar o ensino da 
escola, através do diálogo da conversa é possível. 
Em quais momentos o senhor é convidado a participar dos assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Eu não sei explicar, porque ele, o diretor, só me convoca quando tem uma 
reunião pra participar. 
 
Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a quem 
se dirige? Por quê? 
Resposta: Ao diretor da escola. Porque ele é o que pode resolver e tentar melhorar. Se eu 
conversar com o professor, pode ser que não resolva nada. Eu já conversei com alunos, 
mas os alunos não gostaram e podem xingar. Então o diretor pode chamar atenção, chamar 
os pais e tentar melhorar a escola. Só ele que pode, ele que tem trabalhar firme mesmo e 
tentar melhor a escola. 
 
A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: Pode ser do Estado. A escola não é estadual? Ela é do Estado, mas é nossa, 
então a gente tem que fazer alguma coisa para não estragar, não riscar as paredes, 
estragar as carteiras. A escola é nossa, não é nem do diretor. Pertence ao bairro, à 
comunidade. Meus filhos estudam aqui, se eles não estivessem aqui, eu não vinha. Agora 
quando eles saírem precisa ter outros pais para participar. 
 
Há quanto tempo o senhor participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Estou participando esse ano, é a primeira vez. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: Pra mim é muito importante, porque eu venho por causa dos meus filhos se eles 
estão estudando direitinho, se estão fazendo dando problema dentro da sala. Tem aluno 
que ameaça professor, isso não pode acontecer. O problema do meu filho é meu, eu tenho 
que corrigir. Meu filho está aqui dentro pra estudar.Todo dia eu tô na escola. 
 
Como se dá essa participação? 
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Resposta: Eu venho nas reuniões, eu venho com meus filhos, participo das reuniões com 
os filhos. No Conselho de Escola eu participo respondendo as perguntas, falo o que eu 
acho, concordando, discordando, dando minha opinião, eu participo dessa maneira. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: A escola precisava convocar bastante pais, tinha que ter mais pais participando 
da escola, quanto mais pais vir participar da escola a gente vai saber o que os filhos estão 
fazendo, e falar com os professores, é uma maneira da gente trabalhar e consertar, chegar 
em casa e conversar com o filho. 
 
O que é participar para o senhor? 
Resposta: É vir nas reuniões e ver o quer eles estão fazendo, o que estão querendo, 
participar pra mim é isso. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: A escola melhorou bastante. Ela era muito bagunçada, tinha muita briga, agora 
parou, acabou. Isso tem a ver com o Conselho de Escola, porque nós já reunimos alguns 
pais e passamos o que acontecia e os pais conversaram com os filhos, e eles melhoraram. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: A escola tem que ser dirigida pelo Estado, não tem outra maneira. Acontece que 
quem cuida somos nós. Governo pinta, cuida da escola, mas a gente tem que preservar. O 
governo dá escola pra nós, pra comunidade, então nós temos que conservar, a cadeira foi 
feita pra sentar, a carteira pra estudar. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: É o diretor da escola mesmo, ele tem que assumir, porque ele que está por 
dentro de tudo da escola. 
 
Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: É difícil responder isso aí. Se eu fosse diretor da escola, eu iria definir. Pra mim 
quem defini tudo na escola é o diretor, mas sozinho ele não consegue resolver, então ele 
deve pedir o apoio do governador, dos políticos para conseguir fazer o que quer, porque 
querer não é poder. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o 
senhor possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: 
Legislação: Tem lei que atrapalha, tem lei que favorece os pais na escola, eu não sei 
explicar sobre leis. 
Distância da escola em relação à moradia: A distância ajuda, quanto mais perto a 
moradia da escola melhor pra acompanhar os filhos e participar da escola. 
Postura do diretor: Eles precisam convocar mais os pais para ajudar a cuida da escola. A 
postura do diretor dessa escola ajuda a participação dos pais na escola, a postura dele é de 
quanto mais pais melhor, coisa que anos atrás não tinha. 
Disponibilidade de tempo: Se eu chegar na escola para participar das reuniões já falando 
que não posso ficar muito tempo pra reunião atrapalha, é pro futuro dos filhos da gente, 
então tem que interessar, eu acho que a disponibilidade de tempo ajuda também. 
Os horários das reuniões: Os horários são bons, não atrapalha a participação dos pais, as 
reuniões são sempre a noite, então não atrapalha. 
Disposição da comunidade: Tá muito fraco, precisava de vir mais pais participando da 
escola. Se não tiver disposição atrapalha.  



 

 

 

 

210

Estímulo em participar: Deveria convocar mais pedir mais pros pais participar. 
 
O senhor acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Pra mim ela é desejável, pra mim ela é importante. Eu preciso dela, porque 
meus filhos estão estudando aqui na escola. Eu preciso estar por dentro acompanhando o 
dia-a-dia dela. Então ela é possível e desejável. 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o senhor tem conhecimento das mesmas?O 
senhor define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Através do grupo, eu tenho a informação na reunião. Eu soube que a escola vai 
receber uma verba para reforma e essa informação eu tive em reunião. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Com a outra eu não tive conhecimento e eu não participei, mas como eu moro 
aqui já há alguns anos eu sei que antes era muita bagunça, muita briga, eu creio que com 
essa direção deu uma boa melhorada. 
 
Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Eu acho que a escola está sendo bem dirigida. A dificuldade que eles têm aqui, 
qualquer um vai ter que é cuidar, que é preservar o que tem. Eu acho que a escola deve ser 
dirigida pelo diretor da escola, ele que deve dirigir a escola da maneira que ele achar que 
deve ser. 
 
O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Eu acho que pode ter isso aí, pode ser que através da eleição a gente pode 
colocar alguém mais definida na escola, que consegue se impor mais na escola. Ser mais 
definida o que vai fazer com os alunos, além de ser legal com os alunos deve exigir dele 
também, para que ele se esforce, então a direção tem que  se impor mais com os alunos. 
 
O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Eu acho decidir é melhoria da escola para todos os alunos, se tem aluno 
atrapalhando a direção deve tomar providências, o pai tomando conhecimento, sendo 
comunicado, o aluno pode mudar. Com o Conselho de Escola é possível decidir junto com o 
grupo o que a escola precisa. Sozinho é difícil, tem que ser o grupo. 
 
O que o senhor acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: O trabalho deles só, a respeito da sua matéria. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Eu acho que isso é da direção da escola decidir, tem muitos pais que não têm 
formação para isso, eu mesmo não sei como explicar isso.  
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Os horários favorecem, não atrapalha. 
 
O que o senhor acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Pode fazer muita coisa, mas que não dá nem pra explicar, mas juntos dá pra 
fazer muita coisa através de diálogo, através de conversa, pode melhorar muita coisa. 
 
 O senhor participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Não. 
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A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Facilita porque ele é bem comunicativo, conversa com a gente. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: A escola pode melhorar nos estudos, pais, professores e diretor fazer de um jeito 
que o ensino seja melhor, eu acho que os professores não dão muita matéria. Eu acho que 
as escolas daqui de São Paulo estão muito fracas, isso é possível mudar no Conselho. 
 
O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Eu acho que não representam, quando mais participação de pais melhor. Eu 
venho a escola com a intenção de acompanhar o meu menino. Quando eu entro na sala o 
aluno que está bagunçando ele pára, porque eu digo que vou falar para o pai dele. Na 
reunião de Conselho de Escola eu represento o meu filho, eu tô tentando fazer o melhor 
para ele. Agora o outro pai tem que fazer a parte dele. 
 
Quando o senhor opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: A gente lá fala o que acha, o que tá certo o que não tá, é feito a votação, a nossa 
opinião é valorizada. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Os outros pais não ficam sabendo. A maioria não sabe, 70% não sabe o que foi 
decidido. Os outros pais deveriam participar mais, e nas reuniões de pais deveriam falar o 
que foi decidido. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: Quando é feito uma pergunta que interessa à gente, a gente dá a nossa opinião, 
sugestão. Agora, quando é uma coisa que não tem sentido, a gente não fala nada.  
 
O senhor acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Não vejo divisão, a discussão que é feita ali é pra todos. 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: É o diretor, ele que comanda que decide, então é ele que encaminha e executa. 
 
Para o senhor participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas;  dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Ser informado, consultado e fazer as tarefas. Porque se nada for feito nada vai 
pra frente. Então é informar, consultar e fazer. Dirigir a escola, só pode ser dirigida pelo 
diretor e pela administração. Agora a gestão deve ser discutida por todos, mas quem decide 
é o diretor. 
 
O que é para o senhor uma escola organizada? 
Resposta: É uma escola bem bonita e bem cuidada. 
 
O que o senhor acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra sugestão 
de como deveria ser? 
Resposta: Eu não tenho nem idéia disso, eu não me meto nisso, o que me interessa é uma 
escola boa, é o aluno estudando, é o aluno ter seu recreio alimentado. Agora a contratação, 
isso não me interessa. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
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Resposta: Eu acho que o pai não deveria escolher os professores, porque tem muitos pais 
que não têm essa informação, não têm formação para isso. Os pais devem ver se os 
professores estão ensinando bem. O diretor tem que escolher o professor, ele sabe quem é 
o professor que tem interesse para dar aula. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola? Por quê? 
Resposta: A comunidade deve escolher o diretor. Se a escola está ficando bagunçada é 
culpa do diretor. Se ele não for bom, a comunidade poderia estar trocando. 
 
Para o senhor o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: A participação dos pais dentro da escola é importante e ideal, porque junto com 
os professores e diretor pode chegar a um acordo dentro da escola.                               
 
 
Entrevista 08 
 
O senhor trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Trabalho em uma indústria química em Diadema. Tenho dois filhos na escola. 
 
Com que freqüência o senhor vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Venho à escola quando sou chamado, quando os filhos estão dando trabalho, 
falar com os professores e nas reuniões que o diretor convida. 
 
O senhor é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Sou evangélico e não participo de atividades de festas, então eu não participo 
das atividades da escola. 
 
Como o senhor vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: O relacionamento da direção com a comunidade é bom. O diretor convida os 
pais, mas muitos não vêm. Eu acho que tem diálogo na escola. 
 
O que o senhor acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Eu acho o ensino ótimo, o que eu não estou gostando é porque está faltando 
muitos professores. Nas reuniões é possível participar dos projetos da escola. 
 
Em quais momentos o senhor é convidado a participar dos assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Nas reuniões de Conselho de pais. 
 
Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a quem 
se dirige? Por quê? 
Resposta: Eu procuro o diretor, porque ele que está acima dos professores. A gente 
conversa com ele em particular e depois a gente vai com ele até o professor pra ver a parte 
do aluno e do professor. Eu procuro sempre o diretor, se ele é o diretor da escola ele está a 
par de todas as coisas. 
 
A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A escola pertence ao município, porque São Bernardo do Campo tem o prefeito, 
acho que pertence ao município. Se é município já parte do governo que é o cabeça, vem 
do governo, que passa pros prefeitos e passa  para o diretor. 
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Há quanto tempo o senhor participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Comecei esse ano. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: É importante porque os filhos ficam mais interessados nos estudos, mais firmes 
na escola e podem até arrumar um emprego melhor que os pais. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Eu acho ótimo. O convívio é bom, a gente discuti as verbas e outras coisas. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Os pais estar sempre na escola com os alunos, vendo as matérias, o que 
ensinam. 
 
O que é participar para o senhor? 
Resposta: Participar pra mim é tudo, é estar compartilhando todas as coisas da escola. É 
estar presente no dia-a-dia. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Conseguir verbas para reforma da escola. Unidos a gente consegue. Se os pais 
se unirem, nós conseguimos levar a escola. 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Dirigida com autoridade, com gente da lei, com segurança, com capitão ou 
tenente. Eu acho que se os militares tomassem conta da escola teríamos mais segurança. 
Acho que eles deveriam dirigir a escola. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Eu acho que é a diretoria da escola, porque ele já está a par das coisas. Tendo o 
aval do prefeito as coisas vão pra frente. 
 
Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: Acho que é o diretor, porque ele está a par de todas as coisas e aí ele distribui 
para os professores. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o 
senhor possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: 
Legislação: Eu acho que ajuda, porque é lei. 
Distância da escola em relação à moradia: Acho que dificulta, porque se os alunos 
morassem perto da escola, o pai poderia participar melhor. Muitos têm quer vir na 
caminhada, os que têm sorte têm um carrinho. As casas perto da escola ajuda mais a 
participar. 
Postura do diretor: Ajuda, porque ele recebe todos os alunos, o jeito dele pode ajudar a 
participação. 
Disponibilidade de tempo: Ter tempo pra vir à escola, eu acho que ajuda. 
Os horários das reuniões: Os horários não atrapalham, é sempre à noite. Nós entramos às 
sete horas e saímos às onze horas da noite. Quando eu não tenho culto da igreja, não 
prejudica. 
Disposição da comunidade: A disposição ajuda, mas a classe trabalhadora já está muito 
cansada, muito esgotada, chega do trabalho e vai dormir, não tem aquela disposição, 
aquela vontade. 



 

 

 

 

214

Estímulo em participar: A escola aqui é ótima, está sempre convidando, estimulando a 
participação dos pais. 
 
O senhor acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Ela é possível e desejável, porque através do meu esforço dá para eu participar 
pra que a escola tenha mais. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o senhor tem conhecimento das mesmas? O 
senhor define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Não tenho conhecimento não. Na reunião passada fiquei sabendo que a escola 
vai receber uma verba, mas nós não discutimos isso não. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Acho que sim, eu não cheguei a participar da passada, mas eu acho que agora 
os pais estão mais unidos. 
 
Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Como está agora mesmo, com o diretor, tudo organizadinho. Do jeito que está tá 
bom com o diretor. 
 
O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: Eu acho que é ótimo. Igual eleição de quatro em quatro anos, é bom pra ter 
renovação, porque todos nós falhamos. 
 
O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Pode decidir dentro das normas da escola, ver as matérias que os alunos estão 
estudando. O pai não pode decidir o que vai ser dado, não pode decidir o que será 
trabalhado, eu posso verificar se está dentro do padrão. 
 
O que o senhor acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: Acho que o ano letivo. O diretor e o professor devem decidir o que vai ser 
trabalhado, estudado, quais as matérias. Isso cabe a eles. 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Eu acho que isso é coisa do professor. Se o pai for interferir nessa área fica meio 
esquisito. O professor estudou mais ou menos dez anos pra se formar no magistério. Ele 
tem todo aval do diretor pra isso, então o que ele passar na lousa os filhos têm que fazer. Se 
o pai for interferir nessa área quer dizer que o pai vai mandar no professor? Isso não 
compete aos pais, só aos professores. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Pra mim favorece, mas tem pai que reclama, diz que é muito tarde, começa às 
sete e meia e termina às dez horas, mas pra mim ta ótimo, o horário não prejudica. 
 
O que o senhor acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Decidir como está o dia-a-dia da escola, se a escola precisa de alguma reforma, 
se a quadra precisa ser reestruturada, os portões, os computadores essas coisas. 
 
O senhor participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Eu sou sócio do Sindicato dos Químicos. Eu vou lá só quando eles me chamam 
para uma palestra. A gente não vai mais sabe por quê? A gente vive de salário, tem 
empresa que se descobrir que a gente está participando do sindicato dispensa. 
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A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: Acho que facilita, porque ele tem as idéias, porque o diretor é tudo na escola. O 
jeito dele ajuda na participação. Eu fico analisando se o diretor andasse social, daria uma 
vista melhor, colocaria mais respeito, é mais autoridade. O diretor deveria se vestir mais 
social, isso atrairia mais pais, social tem uma coisa mais séria. Se a pessoa for no juiz, a 
mulher chegar de calça não entra, então é mais respeito. 
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: Eu acho que mudar tudo, os filhos vão ter mais interesse. 
 
O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Acho que não, porque era para os outros pais estarem participando.  Cada um 
tem o seu modo de ser. Eu não represento não. 
 
Quando o senhor opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: A gente fala e aceitam, as idéias são aceitas e discutidas e votadas. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Devem saber através do diretor. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: É favorável. É uma participação boa. O diretor coloca a pauta e nós discutimos, 
nós sempre estamos ali firme. 
 
O senhor acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Eu não vejo divisão nenhuma, é todo mundo junto, não tem divisão. 
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: Quem encaminha é o diretor, 
 
Para o senhor participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
Resposta: Acho que é ser informado, para que eu possa estar por dentro do assunto. Quem 
informa é a direção da escola. 
 
O que é para o senhor uma escola organizada? 
Resposta: É uma escola de primeira classe, ter os pais sempre unidos na escola, porque se 
os pais participarem vai ter uma coisa sempre melhor, tem mais reforço, anima mais o 
diretor e o professor. 
 
O que o senhor acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra sugestão 
de como deveria ser? 
Resposta: Eu acho que os professores que não estão bons naquela matéria deveria ser 
trocado. O professor que está faltando ter sempre alguém de reserva, um substituto.  
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Eu acho que a comunidade não deve escolher os professores, quem poderia 
escolher o professor é o diretor. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: Eu acho que a comunidade pode escolher se ela participa da escola. Tem 
comunidade que nem conhece a escola, estão mais preocupados com as coisas materiais. 
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Nesse caso a única eleição seria do município. Então deveria ser assim onde a comunidade 
participa, tem eleição. Onde a comunidade não participa deve ter concurso público e entra o 
que for melhor na prova.  
 
Para o senhor o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: Eu acho que não faltar. Estar sempre presente quando o diretor convidar a 
gente. E o possível é concordar, porque se nós queremos que a escola progrida temos que 
concordar. 
                                                                                                      
Considerações finais: 
Eu participei da APM de outra escola e nunca participei de reunião. Eu era chamado só para 
assinar a ata, não tinha discussão. Acho que tinha que ter em todas as escolas. 
 

Entrevista 09 
 
O senhor trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Estou desempregado no momento. Tenho um filho estudando no segundo ano 
do Ensino Médio. 
 
Com que freqüência o senhor vai à escola e em quais ocasiões? 
Resposta: Venho às reuniões periódicas, que são as reuniões de pais e de Conselho de 
Escola, e às vezes visito a escola sem qualquer ocorrência. 
 
O senhor é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: Na verdade são poucas as atividades, mas as atividades que tem, infelizmente, 
eu ainda não participei, só de fora. 
 
Como o senhor vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Não falando mal da direção anterior, mas a atual direção é muito boa. Eu 
classifico como ótima, porque é uma direção que escuta os pais e também os alunos. A 
direção é muito boa, o relacionamento é muito bom. Hoje está tendo espaço para o diálogo, 
mas ainda está pouco, precisa estar trazendo os pais mais e mais, para estar envolvido 
pais, alunos e professores. 
 
O que o senhor acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: O ensino melhorou, e é possível participar da elaboração dos projetos. Isso 
ocorreu porque com a participação no Conselho de Escola, os pais estão mais envolvidos, 
nós estamos mais próximos dos filhos, dos seus atos.  
A participação dos pais nos projetos e propostas pedagógicos ainda têm resistência dos 
professores. Os professores devem ouvir mais os pais. Tem professores que, infelizmente, 
não está compromissado totalmente. Isso pode ser por falta de incentivo, porque estão 
ganhando muito pouco. Os professores se matam, as classes são muito cheias, mas 
embora tenha resistência de alguns professores, dá para participar da elaboração da 
proposta pedagógica da escola. 
 
Em quais momentos o senhor é convidado a participar dos assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Quando tem alguma ocorrência de aluno na escola, as reuniões que nós pais 
chamamos, sem que a escola tenha que nos chamar, nós mesmo reunimos de forma 
ordinária, fora de uma agenda, nós comunicamos o diretor, nesses momentos.  
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Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a quem 
se dirige? Por quê? 
Resposta: Ao diretor, porém o diretor está só para administrar a escola, você não consegue 
através da direção da escola. Você não consegue totalmente algo a frente, porque o diretor 
está para tratar da escola e não a administração do prédio em si. Quando se trata de algo 
que não é do diretor, nós procuramos o Ministério Público, a Diretoria de Ensino, a 
Secretaria de Ensino, e a gente vai, nós vamos até essas pessoas, se eles não nos atender, 
porque nós não pedimos muito, porque nós pagamos impostos. A escola é do Estado, o 
governo tem por obrigação estar fazendo a fiscalização, mas como a fiscalização é pouca, 
nós decidimos e vamos atrás cobrar os nossos direitos. Então em um primeiro momento 
procuro o diretor, se não, outras instâncias, nós vamos pra justiça.  
 
A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A nós civis, nós público, a comunidade. Porque a escola é um órgão do governo, 
conforme nós pagamos os nossos impostos, isso se torna nosso, é um dinheiro que vai, 
mas deve ser aplicado nas escolas, no município, tem que ser nossa que devemos cuidar 
também, então é da comunidade. 
 
Há quanto tempo o senhor participa do Conselho de Escola? 
Resposta: Comecei a participar esse ano, fui eleito no segundo lugar, até eu fiquei 
surpreso. 
 
Qual a importância dessa participação? 
Resposta: É de grande importância, você se torna um membro da escola, uma autoridade, 
não uma autoridade de autoridade, mas uma autoridade onde as pessoas te vêem e te 
respeita dentro da escola porque você faz parte do Conselho de Escola. Você é uma pessoa 
que faz parte da organização da escola. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Nós nos reunimos em uma sala da escola e ali a gente vai discutir e colocar em 
pauta o que é melhor para a escola, o que é prioridade para a escola. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Muitos pais ainda não despertou dentro dele que ele é uma peça fundamental, 
onde ele possa ter um professor melhor pra seu filho, valorizar o professor, e o filho vai 
perceber que além de estar na escola pra aprender mais, vai despertar que o país pode 
crescer, porque o país está nas mãos de uma criança, porque hoje ele é uma criança, mas 
amanhã ou depois ele pode ser um presidente  do país. 
 
O que é participar para o senhor? 
Resposta: Participar é você está ali junto um com o outro discutindo, isso tá certo, isso não 
está certo, vamos até um órgão público, vamos até uma instituição, vamos até a Polícia 
Federal, vamos no Ministério Público, vamos à Receita Federal ao Ministério da Fazenda, 
Ministério da Cultura. Isso é participar, é você estar com a mente aberta para saber dos 
seus direitos e saber onde buscar os seus direitos. Isso é a participar. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Está bem visível não a obra, mas na nossa mente que nós conseguimos verbas, 
os computadores já estão consertados, já dá para trabalhar com os computadores e já tem a 
promessa para agosto de entrar a reforma da escola. 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
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Resposta: Como está sendo dirigida, com o diretor, com os monitores3, com os 
supervisores e também não esquecer que estas pessoas que estão à frente lutando também 
tivessem incentivos, nós vamos lutar para isso. Eu creio que a escola deve ser dirigida pela 
direção, pelo diretor como eu já disse. Mas como nós temos exemplo aqui, além do diretor 
ter os pais também, onde ele possa como no caso nosso aqui, a partir do momento que nós 
tomamos uma decisão no Conselho de escola, essa decisão é executada. 
 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Cabe ao diretor, como o diretor está realmente envolvido com a escola, ele está 
aqui todos os dias. Ninguém melhor que ele para dar a diretriz, os rumos, como funcionar as 
coisas, ele tem realmente carta branca para agir também. Muitas vezes o diretor está 
atrelado ao Estado, e muitas vezes ele não tem uma diretriz, uma força para agir e decidir 
para as melhorias e pro bem da escola. 
 
Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: O governo, porque são eles que fazem as leis, se trancam em seus gabinetes, 
tanto federal, quanto estadual e municipal. Eles se trancam; eles fazem as leis, editam, 
colocam nos jornais, nos diários oficiais, e mandam para que nós a cumprimos, pra que o 
diretor cumpra. Agora, tem um agravante aí, eles fazem as leis, eles mandam as leis, porém 
não fazem pesquisas nas escolas para saber o que o pai acha, pra saber o que os alunos 
acham, pra saber o que os professores acham, pra saber o que o diretor acha e ter um 
consenso e chamar uma reunião pra que essa lei venha nos favorecer. Porque as leis só 
favorecem a elite, porque o meu filho estuda na escola estadual, que eu chamo de 
comunidade, aonde nós desembolsamos um monte de dinheiro, porque se você compra um 
ovo, você está pagando imposto. Eu estou ciente disso, a energia elétrica, você paga muito 
imposto, a água você paga muito imposto, porém, os filhos das elites estudam nas melhores 
escolas, inclusive estadual. Pra você entrar na PUC, não é qualquer um que entra, entrar 
em uma outra escola aí, mesmo que seja do Estado que se  trate de uma faculdade, não é 
qualquer um que entra. Então, a nossa classe simples, ficamos a mercês dessas leis que 
eles fazem, infelizmente.  
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o 
senhor possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor, disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta:  
Legislação: Depende da legislação, porque depende como ela vai vir, depende de como ela 
está sendo editada, depende de como ela está sendo aplicada. Porque a elite se tranca nos 
gabinetes e fazem as leis para eles, pra eles aquilo ali está bom, aonde que pra nós, nós 
não participamos de nada. Então de um certo modo, de uma certa maneira, a legislação 
atrapalha e muito, porque se você chegar em um Ministério Público, e falar uma palavra só 
alterada, já está escrito na porta não desacate a autoridade pela lei tal, tal, tal. Quem fez 
essa lei? A legislação. Quem foi que fez essa lei? Os deputados. 
Na escola a lei atrapalha, depende da lei, depende de como ela foi escrita, como ela foi 
promulgada, ela nos deixa inibido, você não pode falar A ou B, porque você pode ser até 
preso. 
Distância da escola em relação à moradia: a distância é uma das coisas mais péssima 
que você possa imaginar. Inclusive nós sabemos que isso é culpa do governo. Por isso, até 
no conselho de pais nós estamos tratando um pouco desse assunto, para que haja uma 
melhora, ou seja, para que haja mais salas de aulas, pra que a comunidade estude na sua 
comunidade, e não tenha que sair pra fora, aonde ele tenha que se deslocar vinte 
quilômetro, cinco quilômetro, aonde ele possa vir até de a pé pra escola. A distância 

                                                 
3
 O entrevistado refere-se ao professor coordenador pedagógico. 
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atrapalha a participação dos pais na escola, porque nem sempre você tem uma verba, um 
dinheiro para pagar ônibus, porque você já paga no dia-a-dia, então você já está gastando, 
imagina você ter que gastar para ir á escola, é um outro gasto paralelo, isso atrapalha. 
Agora se a pessoa mora perto da escola, com certeza ajuda na participação. 
Postura do diretor: a postura do diretor ajuda a participação, dependendo como ele se 
retratar tanto diante dos alunos, como diante dos pais, ajuda sim. 
Disponibilidade de tempo: Isso é complicado. Tem uns que trabalham oito horas, tem 
outros trabalham doze horas, nem sempre a gente consegue um horário pra todo mundo. 
Os pais têm disponibilidade pra vir na escola, mas os pais precisam ter algo pra despertar 
na cabeça deles que ele é uma peça fundamental pra que seus filhos vá bem na escola. Ter 
tempo ajuda na participação. Porque você está do lado do seu filho. A partir do momento 
que você participa do dia-a-dia do seu filho, algo vai ser acrescentado, algo vai ser 
melhorado. 
Os horários das reuniões: Os horários são coniventes, como a gente combina e elabora 
um mês até antes, não atrapalha. 
Disposição da comunidade: A disposição da comunidade ajuda, mas ainda está pouco, 
precisa melhorar mais. 
Estímulo em participar: Há estímulo da escola para que os pais participem. 
 
O senhor acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
É Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: Ela é possível, mas é indesejável. Porque indesejável? Porque o governo vai ter 
ciência que nós pais estamos organizados, estamos cientes das leis, estamos cientes das 
diretrizes da escola, o que ocorre na escola e dos nossos direitos e que nós pais temos, isso 
é indesejável para o governo.  
Para mim a participação é possível e ótimo. É possível e desejável, porque pra mim é de 
grande orgulho estar participando da escola. Incentivo meu filho e para mim completa meu 
ego, porque eu estou fazendo parte da sociedade, eu sendo excluído da sociedade, eu não 
estou me trancando, eu estou de ouvido aberto e de olho aberto, onde eu procuro meus 
direitos. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o senhor tem conhecimento das mesmas? O 
senhor define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: A gente tem conhecimento. A gente fica sabendo da verba através do jornal, o 
diário, o governo publica, e a gente fica sabendo que a verba é indesejável, não dá pra nada 
e tem escola que é um paraíso, e a gente fica sabendo que a verba que vem pra cá é 
pouca. Nas reuniões a gente tem que dar uma espremidinha porque o diretor não vai abrir 
totalmente. A gente define como as verbas serão gastas, mas a gente dá prioridade entre 
aspas para o diretor, porque ele tem por obrigação de ter ciência de tijolo por tijolo, parede 
por parede, do que está destruído, quebrado, nós pais não estamos o tempo todo na escola, 
então ninguém melhor que ele para definir no que vai ser gasto, porém nós alunos 
queremos a parte dele, que ele esteja incumbido de responsabilidade a qual a gente das 
vezes também vê o que é prioridade, onde pode ser aplicado. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Há. A diferença é de uma proporção grande, porque a direção anterior nós não 
tínhamos comunicação com ela, era pouca, era eles e eles e acabou. Agora não. A direção 
escuta a gente, a gente pode conversar com o diretor, tem uma liberdade entre aspas. A 
gente pode conversar com a direção, eles dão informação sobre os filhos, sem problema, 
eles dão valor pra gente no sentido humano, eles tratam a gente como ser humano. 
 
Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Tem que ser dirigida com transparência, o diretor deve ser transparente para a 
comunidade, simplesmente isso. 
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O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: É complicado porque muitas pessoas hoje ainda não têm ciência do que é o 
diretor, do papel do diretor. De repente pode ter eleição e você pode colocar uma pessoa 
que não tem noção nenhuma de direção, então tem que ter uma seleção, acho que deve ter 
um concurso público, porque ele vai ter que mostrar que realmente ele está apto a ser um 
diretor, e não uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa que vem só através da política 
se infiltrar pela política a ser diretor que vai ser apenas um coronel não sabe de nada.   
 
O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Tem tanta coisa possível ao pai. Muitas das vezes o professor falta na escola, eu 
acho que era pra colocar um consenso entre escola, aluno e pai, para que o aluno não 
ficasse preso na escola. Isso é possível definir. 
 
O que o senhor acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: O diretor tem que estar num consenso de agir com qualquer coisa na escola, 
porém com consciência aonde ele não venha tomar uma atitude só porque ele é diretor, mas 
que ele tenha consciência de que aquilo seja bom pra escola e para o aluno. O professor é 
como um pai, e na sala de aula os alunos tem quer ter um grande respeito, e na sala de aula 
cabe a ele dentro da sala de aula tomar as decisões, ter consciência de decidir o que é 
melhor.  
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: Eu não acredito piamente nisso. Acho que ele pode até participar, para o 
professor ouvir, ou a direção ouvir e pegar o que é melhor, porque o pai não tem uma 
formação de professor, ele pode até ter uma faculdade, mas não tem a formação do 
professor que estudou para aquilo. 
O pai participando, mas para que a professora seja o ouvidor, pegar até experiência do pai, 
para colocar na prática, no dia-a-dia, mas o ensino em si não, porque o professor está 
preparado, o professor é que está incumbido realmente em dar aula. 
O pai pode dar sugestões, mas quem vai definir realmente é o professor, que ele aprendeu 
para isso. O pai pode dar até um conselho, mas a essência da matéria não, é o professor 
quem define. 
 
Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Favorece, sem problema. 
 
O que o senhor acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Todas as coisas, desde que todos os pais estejam com uma vontade até 
aguçada de ir avante, como por exemplo, uma São Silvestre, o ser humano desafia o ser 
humano, o Conselho de Escola é como um corredor de São Silvestre, por mais que as 
pessoas bloqueiam eu vou procurar avançar, por mais que as pessoas bloqueiam eu vou 
procurar órgãos que possam estar a meu favor, porque eu sou cidadão, pago impostos e 
tem leis que me defendem. Por mais que o governo me bloqueie, eu vou procurar meus 
direitos, se eu comprar um ovo eu estou pagando impostos. 
 
 O senhor participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Até o ano passado eu participava do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: A postura do diretor facilita e atrapalha, não é o caso dessa escola. O diretor 
dessa escola se desdobra pela escola, pelo aluno, ele conversa muito com o pai, ele escuta, 
isso facilita. Agora tem escola por aí que é totalmente fechada, isso tem a ver com o diretor. 
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Nas escolas que os pais participam é porque acreditam que é direito. O diretor pode 
dificultar a participação dos pais na escola. No meu caso não vai impedir, porque sou uma 
pessoa persistente.  
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: É possível mudar muitas coisas. É possível melhorar muitas coisas, até o 
relacionamento de alunos e professores, é possível tudo. Convidar os pais, conversar com 
os alunos, ser transparente, sendo uma pessoa moderna, não querer sair impondo, não sair 
colocando ordens, isso qualquer um, do diretor aos membros do Conselho de Escola, não 
se achar na razão de vestir uma camisa e sair dizendo: “eu mando, eu faço”, mas ter um 
consenso.  
 
O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Mais ou menos, entre parênteses, mas representam, porque nem todo o pai 
despertou pra situação, nem todos os pais estão presentes naquela hora, porque não tem 
hora pra tá. Mas quando junta um grupo de pais aonde a gente conversa com todos, na 
medida do possível pra que eles estejam a par da situação, aí você pode ter certeza que 
você vai ter êxito, a representação dos pais, mesmo que sejam três ou quatro pais ali, está 
representando sim.  
 
Quando o senhor opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: É ouvida, é levada em consideração, vai ser medida o grau da situação e vai ser 
votada, pra ser levada avante ou não. Valorizam a opinião. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Dali sai um documento, sai uma ata, e quem quiser ficar sabendo tem livre 
acesso. 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: Tem duas situações, Conselho da Escola e Conselho de Disciplina. O Conselho 
de Disciplina, o aluno indisciplinado, recebeu uma punição de alguma situação, nós nos 
reunimos, ouvimos o aluno, o monitor, o professor e decidimos qual a melhor situação para 
aquele aluno, se ele vai ser suspenso, se ele vai melhorar se não vai melhorar, e a gente 
conversa bastante, dá conselho e consegue convencer na razão o aluno. Deixa ele ciente, 
ele fala que não vai mais fazer aquilo, assina o livro, do contrário, a gente manda pra 
Secretaria. No Conselho de Escola, a gente tem um assunto, a gente viu algo na escola que 
não tá legal, a gente procura um caminho para sanar aquele problema. Os pais são 
participativos. 
 
O senhor acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Não tem divisão, a gente tem um profundo respeito por todos. O diretor não é 
mais diretor, o monitor não é mais monitor, então ali vai ser respeitado do maior ao mais 
pequeno, falou tá falado, ninguém vai  menosprezar, nem vai se dividir, a gente tá ali pra 
ouvir todos. O conjunto das pessoas, o conjunto dos pais, cada pessoa vai falar o que acha, 
vai falar seu assunto. Ninguém naquele momento se manifesta, a gente vai ser ouvinte de 
cada um, e após ouvir entra no consenso daquela situação e pode até ser votado aquilo ali.  
Não há divisão e o fundamental é o respeito.  
 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: A pessoa que tiver no Conselho que consiga levar pra frente o que foi decidido. 
 
Para o senhor participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
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Resposta: É tudo isso, é participar, é dirigir, mas um dirigir participativo onde você dá suas 
idéias onde você acha que algo vai ser melhorado, deve ser melhorado. O pior é fazer as 
tarefas, fazer as tarefas não é fácil, você deve ter paciência. Participar para mim é tudo. 
Quando eu comecei a participar do Conselho da Escola eu dei minha cara a tapa. Eu quero 
ajudar os alunos, eu quero ajudar a escola, até ajudar o governo não sonegando os 
impostos, então participar é tudo. 
 
O que é para o senhor uma escola organizada? 
Resposta: Começa desde o chão até o teto a organização, com alunos disciplinados, onde 
não tem gritaria, correria, não tem palavrão. A direção que tenha comunicação com todos, 
diretor, monitor, supervisor, que seja uma família, isso é organização. 
 
O que o senhor acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra sugestão 
de como deveria ser? 
Resposta: Contratação de professores é uma coisa que nós pais na próxima reunião nós 
vamos tratar. Os professores eventual, eu não acho legal, porque inclusive na escola eu tive 
informação que os alunos não dão valor a esses professores como dão aos professores 
fixos. Eu creio que a próxima reivindicação dos pais é tratar desse assunto. Eu não vejo com 
bons olhos a situação desses professores, porque a condição que o governo dá a eles não 
são valorizados, não os tornam reconhecidos. 
 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Não. Isso deve ser por um órgão competente igual o governo. O governo dando 
condições, pagando um salário decente, porque ele estudou, porque ele batalhou pra 
chegar onde chegou, então deve ser valorizado, compensado. A seleção deve ser pelo 
governo, por concurso, mediante uma pessoa doutorada mesmo que investigasse até vida 
dela, como ela é. Então além do concurso deveria ter uma investigação na vida da pessoa, 
isso quem deveria fazer é o governo. Na área militar quando você vai ingressar, além da 
escola que você passa, você tem uma investigação no seu bairro e você não sabe nem 
quem está investigando a sua vida. Para professor devia ser assim também. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: Para diretor também deveria ser assim concurso e estudar a vida da pessoa, 
porque quando ele for cuidar da direção, ele vai estar se dedicando para a escola. Igual 
esse diretor aqui, o homem se dedica à escola, automaticamente se ele está se dedicando 
para a escola, ele está se dedicando ao governo. Não deve ter eleição para diretor. 
 
Para o senhor o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: Todos os pais estivessem incumbidos de estar sempre na escola, vendo como é 
a escola, estando mais engajado na escola, como uma fiscalização do dia-a-dia da escola, 
do diretor, vendo o esforço que ele faz. A participação possível é vir pra escola participar. 
 
Considerações finais: 
Nós vamos lutar pra que essa escola seja uma escola modelo, não uma escola de periferia. 
Eu tenho um filho que estudou aqui na escola e hoje está terminando faculdade de 
medicina. 
 

Entrevista 10 
 
O senhor trabalha? Em qual profissão? 
Resposta: Eu trabalho de ajudante, operador de máquina, mas no momento estou 
desempregado. Tenho um filho e dois sobrinhos estudando na escola. 
 
Com que freqüência o senhor vai à escola e em quais ocasiões? 
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Resposta: Atualmente eu tenho vindo na maioria das reuniões de pais e na do Conselho eu 
tenho participado. 
 
O senhor é convidado a participar das atividades desenvolvidas na escola? Como é a sua 
participação nessas atividades? 
Resposta: No momento eu não fui convidado pra nenhuma atividade, as reuniões que eu 
tenho vindo é que eu tô participado do Conselho recentemente. Sempre eu fiquei fora e 
dessa vez eu resolvi participar para ver como que é. Eu tenho vindo nas reuniões do 
Conselho, nas reuniões de classe, agora participação de alguma coisa , ainda não fui 
convidado,  mas se convidar também é um prazer 
 
Como o senhor vê o relacionamento do diretor com os pais e a comunidade em geral? Há 
espaço para diálogo entre pais, direção e professores? 
Resposta: Muito educado, muito dedicado, uma pessoa que pelo que demonstra que gosta 
do que faz, muito participativo também. O relacionamento é muito bom, pai e escola tem que 
andar juntos, não tem condições de a responsabilidade ser só diretores e professores. Pai 
tem que ter participação; é por isso que eu estou participando agora do Conselho também. 
Criticar é fácil, ficar fora é fácil, mas participar e saber o que está acontecendo na escola, a 
maioria não quer, infelizmente. 
Há espaço para o diálogo, se o pai procurar o diretor e os professores estão sempre à 
disposição, o meu filho tem problema de saúde e eu sou sempre bem recebido, estão 
sempre abertos ao diálogo, diretores e professores. 
O que o senhor acha do ensino da escola a partir do momento que começou a participar do 
Conselho de Escola? É possível participar da elaboração dos projetos e das propostas 
pedagógicas? 
Resposta: Acho o ensino muito bom. No início do ano eles mostraram o conteúdo, os pais 
ficaram a par do que seria trabalhado em sala de aula, eu não participei da decisão do que 
seria trabalhado, eles os professores e diretores passaram a grade do ano. 
 
Em quais momentos o senhor é convidado a participar dos assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Eu estou recentemente participando desse Conselho. Eu tenho participado das 
reuniões, nesses momentos eu sou convidado a participar dos assuntos da escola. 
 
Quando o senhor tem alguma reclamação ou sugestão a fazer em relação à escola, a quem 
se dirige? Por quê? 
Resposta: Eu gosto de me dirigir diretamente ao diretor. Porque primeiro é o ponto mais 
forte que eu acho pra resolver o assunto, pra ir direto ao assunto, não quero dizer que os 
outros não tenham capacidade, mas eu gosto de ir direto nele, e sempre que procuro ele, 
me atende muito bem.  Ele é o ponto mais forte da escola, ele é o diretor, é o responsável 
pela escola. 
 
A quem o senhor acha que a escola pertence: Ao governo? Ao diretor? Aos 
professores?Aos funcionários? Aos alunos? Aos pais? A comunidade? Por quê? 
Resposta: A escola pertence aos alunos, aos pais. Professores, diretores governantes, eles 
simplesmente ajudam a escola a andar. A escola pertence aos pais e alunos. Agora é 
preciso que pai, aluno e escola falem a mesma língua. 
A escola pertence à comunidade, é aqui que a gente aprende os primeiros passos, as 
necessidades da escola pública todos nós sabemos que é muito grande, mas eu creio que 
se houver união de pais, alunos e professor, pra lutar e procurarem o governo, com certeza, 
já está ajudando. 
 
Há quanto tempo o senhor participa do Conselho de Escola? 
Resposta: E o primeiro ano, é a primeira vez. 
 
Qual a importância dessa participação? 



 

 

 

 

224

Resposta: Primeiro que a gente tem consciência que está ajudando, não só pro nosso filho, 
mas pro filho dos outros que estão na escola e os que poderão vir. O que a gente conseguir 
junto lutando, não vai servir só pra um, vai servir pra outros também. É gratificante isso estar 
participando, estar ajudando, estar a par do que está acontecendo na escola, porque ensino 
público todos sabem a deficiência que é. Se nós ficarmos olhando o barco passar, 
infelizmente os governantes vão continuar empurrando com a barriga, que é a realidade. 
 
Como se dá essa participação? 
Resposta: Quando tem um problema que é pra ser decidido entre pais e alunos, aluno que 
dá problema pegam a opinião da gente, a decisão que deve ser tomada por parte da 
direção, se é pra dar transferência para o aluno, dar mais uma oportunidade pra esse aluno, 
e também nos assuntos elaborados do inicio do ano, eles passam e nós damos nossa 
opinião também. 
 
Como deveria ser a participação dos pais? 
Resposta: Como é no momento participativo, participando, dando opinião, como está agora 
tá bom. 
 
O que é participar para o senhor? 
Resposta: Ajudar, dar opinião, tá lutando. Se precisar participar de reunião fora da escola, 
de reivindicar alguma coisa dos governantes, se for preciso manifestação pública. Pra mim 
participação é isso. 
 
Quais as mudanças verificadas na escola a partir da participação no Conselho de Escola? 
Resposta: Meu menino tava mal em duas disciplinas, e depois de estar participando da 
escola, conversei com os professores, com meu filho e ele viu que eu estava empenhando e 
ele melhorou, e está ótimo. 
 
Como e por quem a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: A escola tem que ter um diretor que goste do que faz, como o dessa escola, que 
abre as portas para os pais participarem, até porque a escola não é dele, do  jeito que é no 
momento, com diretor. 
A quem cabe decidir os rumos, as ações e os assuntos relacionados à escola? 
Resposta: Pai, aluno, diretor e professores juntos. 
 
Quem o senhor acredita que manda e define as ações na escola? Por quê? 
Resposta: O diretor. Porque a partir do momento que ele passar para o pai que algo é bom 
pro filho e o pai concordar, a responsabilidade dele é seguir em frente. Pra mim não tem 
problema nenhum, na minha opinião. 
 
Da maneira como a escola está organizada, quais são os fatores que favorecem e quais são 
os que dificultam a participação dos pais e da comunidade. Citarei alguns itens para que o 
senhor possa comentar se eles contribuem ou prejudicam a participação dos pais: 
legislação, distância da escola em relação à moradia, postura do diretor; disponibilidade de 
tempo, os horários das reuniões, disposição da comunidade, estímulo em participar. 
Resposta: 
Legislação: A leis ajudam desde que os pais participem. Na minha opinião 90% dos pais 
são maus informados, não sabem nada de leis, de direitos de escola.  
Distância da escola em relação à moradia: Atrapalha, quanto mais próximo da escola, 
melhor e ajuda a participação dos pais. 
Postura do diretor: Ajuda, se for uma pessoa educada, atenciosa como o diretor dessa 
escola, tá ótimo, nunca vai ter atrito, mas se for o contrário tem atrito porque a escola não é 
do diretor. Aí tem que ter uma reunião de pais e trazer outro diretor. Se o diretor tem uma 
postura de conversar, atrai os pais, se for o contrário, afasta os pais e os alunos, eu já 
estudei e sei o que é isso. 
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Disponibilidade de tempo: Ótimo, no meu caso que não estou trabalhando agora é ótimo. 
Mas isso também é relativo, porque dependendo do horário que o pai trabalha o diretor pode 
estar marcando reunião com ele em outro dia e outro horário, também ajuda, é bom. 
Os horários das reuniões: Ótimo, é sempre às sete e meia, sempre à noite, não atrapalha. 
Pra mim não atrapalha. 
Disposição da comunidade: Se todos os pais tivessem disposição, a escola pública era 
diferente. Aqui nessa escola tem. Tem uns 70% dos pais com disposição em participar, 
deveria ter mais. Em outras escolas que a gente conversa com pais não tem disposição. 
Isso atrapalha porque os pais não conhecem leis, não sabem o que acontece na escola, só 
sabe reclamar, xingar, porque não participam. 
Estímulo em participar: Nessa escola estimulam a participação, estão sempre mandando 
bilhetes, estimulando a participação dos pais, isso estimula, a gente percebe que há 
interesse. 
 
O senhor acha que a sua participação no Conselho de Escola é possível, mas indesejável? 
Impossível, mas desejável? Possível e desejável? Explique. 
Resposta: É possível e desejável. Primeiro porque eu quero e a escola quer também. Eu 
necessito, eu quero estar a par do que está acontecendo. Isso é importante demais, porque 
eu vou ficar de consciência limpa que eu estou colaborando não só para meu filho, como 
para os demais. O que a gente consegue hoje, vai ficar para sempre. 
 
Sobre as verbas recebidas pela escola, como o senhor tem conhecimento das mesmas? O 
senhor define como essas verbas serão gastas?  
Resposta: Através do diretor que deixa bem claro em reuniões o que chegou, quanto 
recebe, o que não recebe, no que pode ser gasta, no início do ano ele passou tudo isso. No 
momento eu ainda não defini sobre as verbas. 
 
Em relação à participação dos pais no Conselho de Escola, há diferença entre a atual 
direção e a anterior? Qual? 
Resposta: Da anterior eu não posso falar, eu não participei com a outra direção, comecei a 
participar agora. 
 
Como o senhor acha que a escola deveria ser dirigida? Por quê? 
Resposta: Com o diretor junto com a equipe, porque o diretor sozinho não pode fazer 
milagre. 
 
O que o senhor acha da eleição para diretor de escola? 
Resposta: É ótimo, acho que deveria ter, nós vivemos em um país democrático, se eu 
gosto desse diretor, pode ser que tenha pai que não goste, então poderia ter eleição para 
estar renovando, os pais votando. 
 
O que o senhor acha ser possível ao pai participar e decidir na escola? Por quê? 
Resposta: Muitas coisas os pais de alunos poderiam decidir. Decidir a disciplina da escola, 
se um aluno que não quer seguir as regras da escola, os pais devem decidir o que vai ser 
feito com esse aluno. 
 
O que o senhor acha que cabe ao diretor e aos professores decidirem? Por quê? 
Resposta: O diretor e o professor devem ter consciência se o aluno tem condição de ser 
aprovado ou não. Não é feio repetir, não deve passar mão na cabeça não. Se o aluno tem 
capacidade aprova, se não tem condições deve ser reprovado. Isso compete ao diretor e 
aos professores. 
 
Cabe ao pai decidir sobre o currículo, plano escolar, conteúdo, verbas? Por quê? 
Resposta: É bom participar, dar opinião decidir. 
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Os horários em que as reuniões do Conselho são marcadas favorecem ou prejudicam a 
participação dos pais? Por quê? 
Resposta: Os horários favorecem, são sempre à noite. A maioria trabalha durante o dia, 
apesar que a minha opinião ser que o pai que não pode ir a noite a direção deve estar 
procurando um meio de conversar com ele em outro horário. Não adianta eu estar a par se o 
outro não está.  Tem que ter um envolvimento geral, se não der para um ir em um horário, 
vai em outro, mas todos estar participando, estar a par do que está acontecendo. 
 
O que o senhor acredita ser possível ao Conselho de Escola fazer? Por quê? 
Resposta: Eu creio que é possível ao Conselho de escola conseguir junto uma bela 
educação. Se tiver união, se o Conselho de Escola tiver força, se tiver boa vontade, ele 
consegue verba para melhorar a escola, porque vai às ruas, vai à televisão. 
 
 O senhor participa de alguma organização como sindicato, associação de bairro, partido 
político? 
Resposta: Já fui sindicalista, fui sócio do sindicato. 
 
A postura do diretor facilita ou dificulta a participação dos pais na escola? Por quê? 
Resposta: A postura ajuda muito. Se ele for arrogante, mal educado, ignorante atrapalha, 
mas se for educado, atencioso, gosta do que faz, ajuda muito.  
 
O que é possível mudar na escola com a participação dos pais no Conselho Escolar? 
Resposta: É possível mudar muita coisa, principalmente a cara da escola, uma reforma, 
uma escola bonita, não uma escola pichada. Eu acho que o Conselho de Escola consegue 
isso. 
 
O senhor acredita que os pais que participam do Conselho de Escola, representam de fato 
os demais pais? Por quê? 
Resposta: Representa, mas eu acho que deveria ter uma participação geral. Não pode ser 
só eu informado, todos devem estar informados. Eu acho que tem que ter a informação 
geral, os pais tem que ter mais informação. Eu acho que nós no Conselho representamos os 
outros pais, mas eu gostaria que os outros pais fossem informados também. 
 
Quando o senhor opina nas reuniões de Conselho, suas idéias ou sugestões são 
consideradas, discutidas e votadas pelo grupo? 
Resposta: São consideradas, ouvidas, votadas, e isso é importante. 
 
Como os outros pais ficam sabendo o que foi decidido pelo Conselho de Escola? 
Resposta: Sinceramente não sei informar. Mas eu acho que deveria ter uma reunião com 
participação geral para informar os outros pais, como uma assembléia geral. 
 
Como é a participação dos pais no Conselho de Escola? 
Resposta: Todos participam, dão opinião, falam. Eu acho muito bacana a participação dos 
pais, poucos faltam, votam. 
O senhor acha que o Conselho acaba se dividindo em grupos: - grupo dos professores, dos 
pais, dos alunos, dos funcionários, ou não sente divisões dentro do Colegiado? 
Resposta: Eu não vejo divisão de grupos, eu acho uma democracia bacana, a maioria 
decide, mas não tem grupos dividindo. 
Quem encaminha e executa o que foi votado no Conselho de Escola? 
Resposta: O diretor, porque ele é o responsável pela escola. Ele pega a opinião, todos 
votam e aí ele dá continuidade. 
 
Para o senhor participar da escola é: ser informado; ser consultado; fazer as tarefas; dividir 
a gestão; dirigir a escola? Por quê?        
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Resposta: Manter-se informado. Porque se você é informado você está a par do que está 
acontecendo e tem como correr atrás. A partir do momento que você tem informação, você 
pode até dirigir a escola, sem informação não tem como participar de nada. Mais importante 
é a informação. 
 
O que é para o senhor uma escola organizada? 
Resposta: Pra uma escola ser organizada precisa de muitas coisas, participação de pais, o 
respeito de pais com professores principalmente, o respeito de alunos. A união de pais e 
professores que é importante. O respeito, educação, diretor para com o professor, o 
professor para com o diretor, vice versa, com os pais, o respeito dos alunos, e também a 
direção fazer o quem tem que fazer, não passar a mão na cabeça de aluno, se tiver que 
suspender, suspende e acabou. Leis é pra ser cumprida, acho que é isso aí. 
 
O que o senhor acha da forma de contratação dos professores? Tem alguma outra sugestão 
de como deveria ser? 
Resposta: Pra mim teria que acabar com esse negócio de emprego político, vai botar fulano 
para dar aula porque é amigo de deputado tal, isso pra mim é a pior coisa. Isso acaba com o 
serviço público, teria que ter concurso público geral, passa quem tem capacidade, quem 
gosta, a principal qualidade do professor pra mim é gostar de dar aula. Teria que ser assim: 
concurso público, capacidade e gostar do que faz. 
A comunidade escolar deveria escolher os professores? Por quê? 
Resposta: Não. Jamais, aí se eu sou amigo do diretor, vai colocar eu lá sem ter 
capacidade, vai ensinar o que para as crianças?  O ideal mesmo é concurso, tem muita 
gente desempregada no Brasil. 
 
A comunidade escolar deveria escolher o diretor da escola?Por quê? 
Resposta: É bom também, nós estamos em um país democrático. Às vezes o cara pode 
achar que é o dono da escola e numa eleição, ele vai saber que não é. Se ele já participou 
de um concurso para dirigir aquela escola, ele tá ali, mas precisa tirar ele.O diretor tem que 
vir por concurso público. Se não tem capacidade, se a pessoa for arrogante, e os pais não 
concordam com isso, os pais podem estar votando se ele fica ou se ele sai. O critério inicial 
é ter passado no concurso público. O dia-a-dia é que vai falar a capacidade dele. Ele passou 
lá no concurso. O dia-a-dia é aqui na escola, se ele não está falando a mesma língua que os 
pais, então aí cabe uma eleição. Se nós tiramos um presidente da república, eu participei fui 
lá briguei. Se consegue tirar um presidente, porque não consegue tirar um diretor também? 
Só que essa pessoa que vai vim para o lugar desse diretor tem que também ter passado no 
concurso público. 
 
Para o senhor o que seria uma participação ideal dos pais e qual é a possível na escola? 
Por quê? 
Resposta: O ideal é o pai estar informado de tudo. O possível é o pai vir à escola. 
                                                                                                      
Considerações finais: 
O pai estar informado, informação é fundamental, não só para quem está participando do 
Conselho da Escola, mas geral. 
 


