
 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

SILVANA LOPES SANCHES 
 

 

PARTICIPAÇÃO ESCOLAR: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

HISTÓRIA DE VIDA DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
2008



 1
 

SILVANA LOPES SANCHES 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO ESCOLAR: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

HISTÓRIA DE VIDA DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Metodista de 

São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Educação, defendida no dia 29 de 

setembro de 2008. 

Orientação: Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
2008



 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
Sa55p 

Sanches, Silvana Lopes  
      Participação escolar: uma análise a partir da história de 
vida dos participantes / Silvana Lopes Sanches. 2008. 
        107 f. 
 
      Dissertação (mestrado em Educação) --Faculdade de 
Educação e Letras da Universidade Metodista de São Paulo,  
São Bernardo do Campo, 2008.         
      Orientação: Joaquim Gonçalves Barbosa 
                       
      1. Conselho de Escola 2. Interculturalidade  3. Motivação 
(Educação)  I. Título. 
 
                                                                             CDD 374.012



 3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À comunidade da Escola Estadual Prof. 

Vieira, que a meu lado ensinou, aprendeu, 

ensina e aprende o verdadeiro significado 

da participação. 



 4
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

A meu amado filho Thiago, pela paciência e compreensão nas horas de mais 

atribulação. 

A Ralph Sandini, companheiro muito querido, pelo apoio incondicional. Muito 

obrigada! 

A meus irmãos Rosana e Sidnei, por incentivarem minha pesquisa. 

A meus pais, Isabel e Salvador, pelas palavras de força e carinho. 

À professora Maria Aparecida Mazetti, amiga querida, por acreditar em meu 

trabalho. 

Ao professor José Pedro Silva Alves, pela inspiração para a realização deste 

trabalho. 

Às amigas e colegas de curso Eliane Mariano Rosa, Magali Fernandes, Margarete 

Mafra e Mireilli Sant`Anna, integrantes do “nosso grupo”, em que nos apoiamos 

durante nossa trajetória e levamos para fora do mundo acadêmico nossas 

experiências de mulheres. 

Ao professor e orientador Joaquim Gonçalves Barbosa, por ter sabido me ouvir 

mesmo quando eu não conseguia traduzir as idéias e os pensamentos em palavras. 

À Confraria de Textos, pela leitura e revisão deste trabalho, em especial a Helena 

Meidani, pelas palavras de incentivo e apoio. 

Aos professores do mestrado em educação da Umesp de quem tive a oportunidade 

de ser aluna: Danilo di Manno Almeida, Elydio dos Santos Neto, Joaquim Gonçalves 

Barbosa, Lindamir Cardoso Vieira Oliveira, Maria Leila Alves e Marilia Duran. 

Aos professores da banca examinadora, Profª Drª Corinna Schabbel, Profª Drª Maria 

Leila Alves e Prof. Vandré Gomes da Silva, pelas horas dedicadas à leitura deste 

trabalho.  



 5
 

RESUMO 
 

SANCHES, Silvana Lopes. Participação escolar: uma análise a partir da história de 

vida dos participantes. São Bernardo do Campo: Umesp, 2008, 107p. 

 

Esta dissertação consiste essencialmente numa reflexão sobre a participação numa 

escola pública da rede estadual de ensino de São Paulo, a partir da história de vida 

dos sujeitos que nela atuam, visando a compreender o que mantém motivadas as 

pessoas que se destacam por sua participação. É um estudo de natureza qualitativa, 

em que se relatam as experiências da própria autora e de mais duas pessoas da 

comunidade escolar, utilizando-se o método da história de vida. Esta pesquisa se 

estrutura em três etapas. Na primeira, através da metodologia adotada, buscou-se 

conhecer os sujeitos envolvidos no processo de participação. Na segunda, estudou-

se a literatura corrente sobre os conceitos de participação e voluntariado. A terceira 

etapa constitui-se em uma reflexão sobre a leitura das histórias de vida dos sujeitos 

sob a perspectiva da interculturalidade, da participação e do voluntariado. Na 

narrativa das histórias de vida, é visível a mudança que viveram as pessoas 

envolvidas, que, de uma participação ingênua, passaram a ter uma participação 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Unitermos: participação, conselho de escola, história de vida, interculturalidade. 



 6
 

ABSTRACT 
 

SANCHES, Silvana Lopes. School participation: analysis based on the life history of 

participants: Umesp, 2008, 107 p. 

 

This study is essentially a reflection about participation in a school of the São Paulo 

state network of schools, based on the life history of the persons that work there, with 

the purpose of understanding what keeps these persons motivated to sustained 

participation. It is a qualitative research that reports the background of the author and 

of two other persons of the school community using the life history method. This 

study was conducted in three steps. In the first, and by means of the life history 

interview method, the author got to know the subjects involved in school participation. 

In the second, current literature on the concepts of participation and volunteering was 

examined. The third step was a reflective analysis of the life history of the subjects in 

the light of multicultarility, participation, and volunteering. This analysis showed that 

the persons involved underwent a significant change evolving from naïve 

participation to critical participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: participation, school board, life history, interculturality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Motivaram a escolha do tema da participação minha experiência como 

professora de uma escola estadual da periferia de São Bernardo do Campo e 

principalmente minha efetiva participação, juntamente com outras pessoas, como 

membro do CE e da APM da mesma escola. 

De 1997 a 2004, quando lecionei nessa escola, percebi como é difícil 

manter uma continuidade na participação dentro da escola pública, assim como 

envolver e manter a comunidade1 nessa participação. No entanto, observei também 

que algumas pessoas passam por todas as dificuldades e continuam ativas, o que 

se confirmou em 2007, quando voltei a trabalhar na mesma escola. 

Desse modo, a questão central desta dissertação é identificar o 

significado de participação para essas pessoas e quais as razões que as motivam a 

persistirem. 

Partindo da história de vida desses sujeitos e conhecendo suas 

concepções sobre participação, procuraremos entender o que os faz permanecer 

nessa luta constante de conquista e manutenção da participação. 

A metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho é a das 

histórias de vida, para a qual Josso (2004), Delory-Momberger (2006) e Warschauer 

(2001, 2002) deram significativa contribuição. 

Nessa metodologia, usa-se a narrativa, em que, há segundo Josso, 

uma relação de formação entre o narrador e o ouvinte − a narrativa vai se 

transformando na experiência daqueles que ouvem a história. 

Delory-Momberger argumenta que, embora a história de vida não seja 

“vida”, as narrativas feitas pelos sujeitos que se dispõem a contar sua vida, seja 

oralmente ou por escrito, obedecem a um movimento de “discordância-

concordância”.  

Destaque-se que a metodologia da história de vida se define como 

pesquisa-formação, de que o narrador é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito. Além 

disso, Delory-Momberger sublinha um outro aspecto muito importante dessa 

metodologia, que é o: 

                                                 
1 Neste trabalho, entende-se por comunidade o “conjunto de pais/famílias que, ou por residirem no 
âmbito regional servido por determinada escola, ou por terem fácil acesso físico a ela, são usuários, 
efetivos ou potenciais, de seus serviços”. (PARO, 2001, p. 15) 
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...reconhecimento – ao lado dos saberes formais e exteriores 
ao sujeito, visados pelas instituições escolar e universitária – 
dos saberes subjetivos e não formalizados que os indivíduos 
colocam em prática nas experiências de sua vida, em suas 
relações sociais e em suas atividades profissionais. Esses 
saberes internos têm um papel primordial na maneira como os 
sujeitos investem nos espaços de aprendizagem, e sua 
conscientização permite definir novas relações com o saber e 
com a formação. (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 361) 

 

Também faz parte da metodologia entender as expressões utilizadas 

nas narrativas, que muitas vezes revelam o raciocínio do outro. Nessa modalidade, 

desenvolve-se um processo no qual o pesquisador vai se formando e conquistando 

sua autonomia. Ao caminhar junto com alguém, a pessoa aprende a caminhar por si 

mesma. 

Segundo Josso, ao integrar as histórias de vida nos projetos realizados 

no próprio local de trabalho, o pesquisador pode promover a inovação, pois: 

 
A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em histórias de 
vida situa-se, em primeiro lugar, em nossa constante preocupação com 
que os autores de narrativas consigam atingir uma produção de 
conhecimento que tenha sentido para eles e que eles próprios se 
inscrevam num projeto de conhecimento que os instrua como sujeitos. 
(JOSSO, 2004, p. 25) 

 

Em sua obra Rodas em rede, Warschauer fez uma abordagem 

autobiográfica que lhe permitiu estabelecer relações entre certas experiências de 

sua vida e as experiências profissionais, tanto como professora de crianças quanto 

como coordenadora pedagógica de uma escola. Essa conexão entre aspectos 

pessoais e profissionais de sua biografia demonstra a riqueza dessa perspectiva 

para a reflexão sobre a docência e sua prática. Uma das atividades propostas nesse 

livro é a construção de uma linha do tempo com o registro dos acontecimentos que 

consideramos mais importantes em nossa vida, procedimento que adotei. 

Importa ressaltar a interação que fui percebendo entre minha história 

pessoal e minha trajetória profissional, enquanto escrevia este trabalho, com o 

passado interferindo no presente e formatando o futuro − minha escrita. 

Esta pesquisa procura captar as percepções dos sujeitos envolvidos 

nesse processo dentro de seu próprio contexto e, na perspectiva da metodologia 



 11
 

adotada, a professora entrevistada construiu sua linha do tempo antes de fazermos 

a entrevista. 

No primeiro capítulo, fazem-se algumas considerações sobre a 

metodologia de pesquisa adotada e a caracterização da escola estudada, por meio 

de tópicos da formação do bairro e também da história de vida de uma de suas mais 

antigas moradoras.  

No segundo e no terceiro capítulos, narram-se, respectivamente, minha 

história de vida, com os caminhos que percorri até chegar ao mestrado, e a da 

professora Sandra2. 

No capítulo quatro, fazem-se leituras dessas histórias de vida sob as 

perspectivas da interculturalidade, da participação e do voluntariado. 

                                                 
2 Esse e todos os outros nomes atribuídos aos sujeitos pesquisados são fictícios. 
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2 A PESQUISA 
 

A realização de uma pesquisa envolve uma série de aspectos como a 

disponibilidade do pesquisador, sua ligação com o objeto de estudo, seu interesse e 

um certo envolvimento entre pesquisador e pesquisa. Assim, é importante que o 

pesquisador esteja motivado, seja através de interesse pessoal, seja como exigência 

de um curso − neste caso, a pós-graduação. 

Supondo, então, um pesquisador motivado e um professor orientador 

disposto a entender e ajudá-lo em suas necessidades, Umberto Eco recomenda 

quatro regras para a escolha do tema: 

 
1) Que o tema responda aos interesses do candidato (ligado tanto ao 
tipo de exame quanto às suas leituras, sua atitude política, cultural 
ou religiosa); 2) Que as fontes de consulta sejam acessíveis, isto é, 
estejam ao alcance material do candidato; 3) Que as fontes de 
consulta sejam manejáveis, ou seja, estejam ao alcance cultural do 
candidato; 4) Que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao 
alcance da experiência do candidato. (ECO, 2005, p. 6) 

 

Entendemos que, se essas quatro regras básicas não forem 

cumpridas, o desenvolvimento da pesquisa deixará de ser prazeroso, podendo se 

tornar muito mais difícil e penoso. 

De acordo com essa idéia, Goldenberg mostra que, em estudos sobre 

pesquisa qualitativa em Ciências Sociais, a opção por determinado tema não surge 

espontaneamente, mas resulta da inserção do pesquisador na sociedade. A forma 

de olhar o objeto de estudo está atrelada historicamente à posição do pesquisador e 

às correntes de pensamentos existentes. 

Assim, é muito importante, para o início do trabalho de pesquisa, ter 

clareza do que será estudado, de qual será o objeto de estudo, para só então se 

decidir pela abordagem metodológica. Embora seja relativamente comum que se 

escolha primeiramente a metodologia ou o referencial metodológico e depois se lhe 

procure adequar o objeto selecionado, essa prática embaraça o desenvolvimento do 

trabalho, uma vez que, conforme Eco, o processo é inverso − é o assunto 

selecionado que determina o método mais adequado para a consecução dos 

objetivos. 
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Acatando a sugestão de Eco e Goldenberg, escolhi como objeto de 

investigação desta dissertação um tema de meu profundo interesse, com o qual 

tenho grande afinidade e vivencio em meu cotidiano como membro atuante da 

comunidade em que trabalho como professora. 

Decidiu-se pelo uso da pesquisa qualitativa, pois, neste caso, a 

preocupação se volta para uma realidade em que a quantificação não se aplica, pois 

trabalha-se com questões extremamente particulares, num universo de significados, 

crenças e valores que constituem a subjetividade e “em que a observação dos fatos 

sociais deve levar à compreensão, e não a um conjunto de leis”. (GOLDENBERG, 

2005, p. 23) 

O principal marco que distingue a pesquisa qualitativa das demais 

reside na forma como ocorrem a apreensão e legitimação dos conhecimentos, uma 

vez que: 

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, mas é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um 
significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído 
de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. (CHIZZOTTI, 2005, p. 79) 

 

Assim, tendo definido o objeto deste trabalho, a pesquisa qualitativa é 

a abordagem metodológica mais adequada, pois permite captarem-se as 

singularidades do estudo.  

Ao fazer uma pesquisa, tanto no momento das entrevistas como no 

próprio procedimento do estudo, deve-se garantir que os resultados sejam os mais 

próximos possíveis do que de fato as pessoas desejariam expressar. 

Dentro das abordagens qualitativas, a técnica mais apropriada pareceu 

ser a história de vida, posto que ela é um: 

 
...instrumento de pesquisa que privilegia a coleta de informações 
contidas na vida pessoal de um ou vários informantes. Pode ter a 
forma literária biográfica tradicional como memórias, crônicas [...] e 
pode ter também a forma autobiográfica, em que o autor relata suas 
percepções pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram sua 
experiência ou os acontecimentos vividos no contexto da sua 
trajetória de vida. (CHIZZOTTI, 2005, p. 95) 
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Esse procedimento podem impor algumas dificuldades ao pesquisador 

durante a realização do trabalho, especialmente se ele não tiver domínio da 

abordagem metodológica e não souber de antemão como impedi-las ou resolvê-las, 

caso surjam. 

 

 

2.1 A HISTÓRIA DE VIDA NA PESQUISA QUALITATIVA 

 

A história de vida como metodologia começou a ser utilizada no início 

do século XX (1918-1920), por sociólogos como Willian Thomas e Florian Znaniecki, 

ambos pertencentes à escola de Chicago, que produziram uma obra monumental3, 
com mais de 2.200 páginas, distribuídas em cinco volumes. Para fundamentar seus 

estudos, os autores se utilizaram de diversos materiais coletados nos dois países 

como cartas trocadas entre as famílias que foram para os Estados Unidos e as que 

ficaram na Polônia, recortes de jornais, diários, enfim, tudo o que pudesse 

testemunhar as dimensões subjetivas dessa comunidade de camponeses 

imigrantes, além do relato autobiográfico de um imigrante polonês em Chicago, que 

ocupou um volume inteiro da obra de Thomas e Znaniecki.  

Goldenberg esclarece que: 

 
Essa autobiografia foi cotejada com outras fontes como cartas 
familiares, jornais diários e arquivos. Aplicando um dos princípios do 
interacionismo simbólico, dois pesquisadores acreditavam que, 
através do registro da vida de um imigrante, poderiam penetrar e 
compreender por dentro o seu mundo. (GOLDENBERG, 2005, p. 28) 

 

Na pesquisa qualitativa, a preocupação é com o indivíduo e com seus 

ambientes sociais, não devendo o pesquisador impor limites ou controle de qualquer 

espécie. Esse tipo de pesquisa encontra no ambiente a fonte direta de dados, e o 

pesquisador aparece como um instrumento importante. Caracteriza-se pela 

obtenção de dados descritivos e pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada. A preocupação maior é retratar a visão dos participantes, ou seja, a forma 

como eles vêem a vida e tudo a sua volta. Assim, eles se sentem as pessoas mais 

importantes do processo.  
                                                 
3 Trata-se de The Polish Peasant, um vasto estudo sobre a vida social de imigrantes poloneses nos 
Estados Unidos. 
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Uma pesquisa que priorize a informação do entrevistado demanda uma 

aproximação entre o pesquisador e os pesquisados, para que se estabeleça uma 

relação de confiança, e não uma simples busca de informações. 

Os dados obtidos são descrições detalhadas fornecidas pelos 

indivíduos e dão a conhecer seu mundo e sua forma de pensar. O fato de não serem 

padronizáveis obriga o pesquisador a adotar uma postura flexível e criativa, no 

momento de coletá-los e de analisá-los, pois, “não existindo regras precisas e 

passos a serem seguidos, o bom resultado da pesquisa qualitativa depende da 

sensibilidade, intuição e experiência do pesquisador”. (GOLDENBERG, 2005, p. 53) 

Assim, o pesquisador precisa aprender a olhar cientificamente, pois a 

pesquisa é um processo, e não se podem prever todas as suas etapas. Por isso, 

para Goldenberg, “ela exige criatividade, disciplina, organização e modéstia [...] [o 

pesquisador] está sempre em estado de tensão, porque sabe que seu conhecimento 

é parcial e limitado − o possível para ele”. (2005, p. 13) 

Também faz parte da metodologia das histórias de vida entender as 

expressões usadas pelos sujeitos pesquisador, pois, mesmo falando todos o mesmo 

idioma, as diferentes linguagens indicam a necessidade de um esforço para se 

compreender o raciocínio do outro. 

Na metodologia das histórias de vida, usa-se a narrativa, em que, 

segundo Josso e Delory-Momberger, existe uma relação de formação entre o 

narrador e o ouvinte − e a narrativa vai se transformando na experiência daqueles 

que ouvem a história. Isso concorre para a autoformação e a autonomia, processos 

que se desenvolvem ao longo do caminho.  

Quem conta um fato, tem a oportunidade de refletir sobre ele quando o 

faz, pois não se trata de um simples relato, mas de uma reflexão sobre o que se está 

relatando, “um movimento de concordância-discordância”. (DELORY-MOMBERGER, 

2006, p. 362) Assim, mais importante do que o número de entrevistados é o 

aprofundamento que se consegue com cada um deles. 

Quando se usa o método da história de vida, trabalha-se com a história 

contada por quem a vivenciou, e, para o pesquisador, o que importa é exatamente o 

ponto de vista desse sujeito − a idéia é compreender essa narrativa conforme ela foi 

contada e vivida pelo entrevistado. Assim: 
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A utilização do método biográfico em ciências sociais vem 
necessariamente acompanhada de uma discussão mais ampla sobre 
a questão da singularidade de um indivíduo versus o contexto social 
e histórico em que está inserido [...] Cada vida pode ser vista como 
sendo, ao mesmo tempo, singular e universal, expressão da história 
pessoal e social, representativa de seu tempo, seu lugar, seu grupo, 
síntese da tensão entre a liberdade individual e o condicionamento 
dos contextos estruturais [...] se cada indivíduo singulariza em seus 
atos a universalidade de uma estrutura social, é possível “ler” uma 
sociedade através de uma biografia. (GOLDENBERG, 2005, p. 36) 

 

Quando trabalha com esse método, o pesquisador tende a pensar no 

que fazia nos dias, meses e nos anos que vai relatando − enquanto narra, se dá 

conta de como são frágeis suas intenções e inconstantes seus desejos. 

Para Josso e Delory-Momberger, essas experiências são formadoras 

quando simbolizam atitudes, comportamentos, pensamentos ou sentimentos − enfim, 

quando está envolvida a subjetividade. 

A obtenção dos relatos dos profissionais para este trabalho teve início 

em outubro de 2007. Por também ser professora da escola pesquisada aqui e ter 

algum convívio com os entrevistados, não tive dificuldade de aproximação. 

Inicialmente, expliquei-lhes o objetivo de minha pesquisa e como 

acreditava que poderiam contribuir. Todos aceitaram, acrescentando que 

consideravam uma grande oportunidade não só de registro, mas também de resgate 

do nosso trabalho, além da oportunidade de relembrarmos tantos fatos de que já nos 

tínhamos esquecido. 

Combinei com os entrevistados que gravaria nossas conversas, mas que 

só as incluiria no trabalho quando, depois de transcritas, elas passassem por seu crivo. 

 

 

2.2 A ESCOLA: DO MACRO AO MICRO 

 

Construída em 1977, a Escola Vieira, cenário desta pesquisa, fica em São 

Bernardo do Campo, uma das mais importantes cidades da grande São Paulo, com 455 

anos e cerca de 781 mil habitantes. Berço da indústria moveleira e sede de inúmeras 

indústrias automobilísticas, é conhecida como a capital do móvel e do automóvel. A 

cidade tem uma privilegiada localização geográfica, a meio caminho entre a capital 

paulista e o porto de Santos, ligados pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. 
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A instalação da indústria automobilística foi um dos fatores que 

ajudaram a cidade garantir uma circulação de diversas empresas ligadas ao setor, 

gerando uma grande oferta de trabalho. 

O município nasceu na Borda do Campo, mesma região da histórica vila 

de Santo André da Borda do Campo (1550-1560), local de passagem para aqueles 

que iam do Planalto para o porto de Santos, em especial as “tropas” que carregavam 

mercadorias e lá faziam pouso. Assim começou a se desenvolver, na fazenda dos 

Monges Beneditinos, em torno de uma capela datada de 1717 − que era dedicada a 

São Bernardo −, um povoado, às margens do ribeirão dos Meninos, região do atual 

bairro Rudge Ramos. 

No fim do século XIX e início do século XX, era notável a presença do 

imigrante, majoritariamente italiano, contribuindo para ampliar a miscigenação. O 

cultivo da terra foi intensificado nesse período: plantação, colheita, fabricação e 

produção. Com tudo isso, os campos foram sendo devastados, as matas, 

derrubadas, as estradas, alargadas, as ruas, corrigidas, as calçadas, as vilas 

edificadas e as casas, construídas.  

Multiplicaram-se os caminhos não só como passagens, mas como 

sinais da expansão do processo de urbanização. Os bairros foram se formando e 

desdobrando em pequenas vilas e novos bairros. Atualmente, a malha viária no 

município é permeada por um significativo fluxo de passagem, devido à sua posição 

na região, entre os grandes municípios de São Paulo, São Caetano do Sul, Santo 

André e Diadema e o litoral paulista.  

Convencionou-se comemorar a fundação de São Bernardo do Campo 

em 20 de agosto, dia de São Bernardo. 

 

 

2.2.1 A formação do bairro sob o olhar de uma moradora 
 

Diante da dificuldade de se encontrarem registros sobre a origem do 

bairro onde fica a escola e considerando importante para este trabalho conhecer um 

pouco essa história, conversei com uma das mais antigas moradoras da região: 

dona Etelvina. Conheci essa senhora por ocasião da implantação do ensino médio 

na escola, e a única coisa que sabia sobre ela era que ocupava o cargo de 

presidente do Clube de Mães da região. Ela me foi unanimemente indicada por 
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vários moradores, comerciários locais e mães de alunos para falar sobre o bairro. 

Fui recebida na casa de dona Etelvina em fevereiro de 2008 e ouvi durante duas 

horas a história relatada a seguir. 

Tenho 77 anos e, há 32, moro nesta comunidade. Eu nasci e vivi até os 

45 anos em Governador Valadares, Minas Gerais. Após 14 anos de casada e com 

quatro filhos, fiquei viúva. Meu marido era proprietário de uma pequena venda cujos 

clientes eram os funcionários de uma mineradora; passavam o mês comprando 

para, no final, quando recebiam seus salários, efetuarem o pagamento na venda. 

Após a morte do meu marido, a grande maioria dos clientes não pagou suas contas, 

me deixando em condições difíceis para sustentar meus filhos. 

Quando eu era criança, gostava muito de estudar, mas meu pai 

acreditava que a mulher não precisava de muito estudo; assim, mesmo com o 

incentivo da professora, que me dizia que eu tinha condições de ter um diploma, pois 

era muito esforçada e inteligente, fui obrigada a obedecer meu pai e parei de 

estudar, mas nunca esqueci aquela professora. 

Até meus quase 50 anos, vivi pelos pais e pelo marido. Na época, a 

minha vida se resumia a lavar, passar, cozinhar e criar os filhos. A vida naquela 

cidade estava muito difícil. Ao completar 17 anos, meu filho mais velho veio morar 

com amigos em São Bernardo do Campo. Começou a trabalhar e a me mandar 

dinheiro. Continuei naquela cidade até que a minha terceira filha se casou. Depois, 

vim para São Paulo, morar em uma casa alugada, junto com meu filho, próxima à 

favela. Uma outra filha já morava aqui também, mas só que bem no meio da favela. 

Na época em que cheguei aqui, não havia água encanada, esgoto ou 

energia elétrica para as pessoas que viviam no morro. Comecei a trabalhar como 

doméstica na casa de uma família, onde ficava de segunda a sexta e, nos finais de 

semana, ficava no bairro. As pessoas do bairro me acolheram com muito carinho. 

Foi nessa época da minha vida que comecei a viver. Fui convidada a participar do 

Movimento Popular que existia na região e passei a trabalhar junto à comunidade. 

Meu trabalho consistia em visitar as casas das famílias que viviam na favela. Essas 

casas nada mais eram do que barracos de madeira e estavam umas afastadas das 

outras. Minha função era conversar com os moradores, tentando fazer com que eles 

despertassem para exigir seus direitos. Naquela mesma época, estava sendo 
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implantado, por um padre4 católico, um projeto de um grupo de italianos para ajudar 

as pessoas a conquistarem seus direitos de cidadãos. Ao iniciar meu trabalho junto 

ao Movimento Popular, não sabia do que se tratava. Para mim, trabalhar era fazer 

alguma coisa, e não conversar com as pessoas, mas esse era o meu trabalho − 

conversar com o povo da favela, mobilizando as pessoas através das nossas visitas 

e com a ajuda do padre. Uma outra tarefa que eu tinha era a de conseguir um 

pedaço de chão para as pessoas que estavam chegando de vários lugares do país. 

Eu ia até os barracos e pedia para que a pessoa cedesse um pedaço de terra para o 

novo morador. Era um trabalho muito grande de convencimento e solidariedade. 

Conseguido o terreno, corríamos até a prefeitura, que fornecia cinco telhas e cinco 

madeirites, e o barraco era colocado em pé. As pessoas que moravam ali não 

sabiam o que era saneamento básico ou qualquer outra coisa.  

Era um povo muito carente e eu naquele meio, junto com outras 

pessoas que também trabalhavam comigo, fui aprendendo como agir. Aprendíamos 

enquanto fazíamos. 

Montamos um grupo e demos o nome de Sociedade Amigos, mas a 

pobreza era tanta, que ninguém tinha um telefone. Então, tudo o que a gente 

precisava, tinha que correr até lá, na sociedade. O telefone ficava na sede. A 

sociedade foi ficando conhecida, e o tempo foi passando. Nós começamos a achar 

que isso era pouco. 

Decidimos montar uma Associação de Mulheres com um Clube de 

Mães onde as mães trabalhassem. As mulheres, naquele tempo, ficavam muito 

ociosas, muitas vezes até passando fome, e sem fazer nada. Nos organizamos para 

montar o Clube de Mães. O projeto foi elaborado em uma igreja católica de um 

bairro próximo à favela, mas não podia ser executado lá. Ele tinha que vir para cá, 

para ficar mais perto do povo. E a gente trouxe um grupo de senhoras para ensinar 

as mães da favela a fazerem tricô, crochê e trabalhos manuais. Não tínhamos 

material para esse trabalho e começamos a utilizar restos de lã e linha doados pelos 

freqüentadores da igreja. 

O esquema montado entre nós era que quem sabia ensinava as 

demais. E as pessoas vinham e vinham sempre, durante anos.  

                                                 
4 Conta-se que, alguns anos mais tarde, esse padre foi assassinado, por lutar contra algumas coisas 
ilícitas na região. 
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Então, começamos a ter muitas peças prontas e pensamos “vamos 

vender para quem?”. E as peças acabavam sendo vendidas entre as próprias 

mulheres. No início, foi um trabalho de formiguinha − o dinheiro que entrava dava 

origem a novos materiais. Só que esse trabalho de formiguinha foi crescendo, e 

sentimos a necessidade de ter uma creche para os filhos das mulheres do Clube de 

Mães. 

Juntamos as mães, enchemos vários ônibus cedidos pela igreja e 

fomos à prefeitura, pedir. Tudo era pedido, naquela época. E lá íamos nós, até a 

prefeitura. Chegávamos na prefeitura e, muitas vezes, éramos barrados com polícia 

de choque. Eu fiquei com a minha cara tão marcada, nessa prefeitura, que cada 

prefeito que entrava acabava me conhecendo. 

Algumas vezes, nos deixavam lá fora, embaixo do sol, e ninguém nos 

atendia. Outras vezes, aparecia um vereador e pedia para subir uma pequena 

comissão, e eu era sempre uma das primeiras a subir. Até hoje, me pergunto por 

que eu fazia tudo aquilo. Creio que era por amor, mesmo. Fui a presidente do Clube 

de Mães. A cada dois anos, tinha nova eleição, mas ninguém queria aquele “fardo”, 

e empurravam o “fardo” pra mim. E eu aceitava.  

Depois de muito custo, foi liberado pelo prefeito um lugar para a nossa 

creche. Fui incumbida de cuidar pessoalmente para que ninguém invadisse o local e 

montasse ali um barraco. Durante o dia, eu passava várias vezes, para cuidar 

daquele pedaço de terra. Um dia, um morador veio me chamar, dizendo que 

estavam construindo um barraco no terreno da creche. Eu larguei tudo o que estava 

fazendo e corri para lá. Encontrei um moço com uma enxadinha, cavoucando. Fui 

até ele e falei: “Meu filho, você não pode construir nada nesse pedaço, porque foi 

com muito custo que a prefeitura cedeu esse lugar para construir a creche para os 

filhos das mulheres do Clube de Mães.” Mas ele insistia na construção. Como eu 

não conseguia convencê-lo a mudar de idéia, eu disse: “Vou até a promoção social, 

e você vai ter só o prazer de fazer e eles de tirarem o seu barraco.” Ele pensou que 

eu não ia, mas eu fui. E a promoção social foi rapidinho e o proibiu de construir o 

barraco. 

No dia da inauguração, nós fizemos uma festa. Estávamos muito 

felizes − era uma coisa muito boa para a nossa comunidade. A creche estava toda 

montada, e nós podíamos entrar e conferir tudo, trazer pessoas que não eram da 
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prefeitura, para dizer se o prédio tinha condições de acolher as crianças. E o morro 

já estava cheio de crianças esperando para entrar na creche. 

Outro detalhe importante de dizer é que o número de crianças cresceu 

porque havia um grupo de freiras que cuidavam de uma casa, em São Paulo, de 

apoio à mãe solteira. As irmãs ligavam, e nós íamos até lá e trazíamos as mães e os 

filhos, e aqui encontrávamos um lugar onde colocá-los. Esse era mais um dos 

trabalhos que eu fazia. 

Assim, a creche foi construída e comportava 111 crianças, mas nós 

tínhamos 150 para matricular. Tínhamos também uma casa que havia sido 

construída para o Clube de Mães − um lugar onde fazíamos as reuniões, dávamos 

cursos etc. Então, tivemos a idéia de pegar 20 crianças das quase 40 que ficariam 

sem vaga para colocar no Clube de Mães. Escolhemos as mais necessitadas. 

Acontece que nós não tínhamos dinheiro para cuidar dessas crianças. Fomos até a 

igreja e convidamos algumas moças para nos ajudarem a cuidar das crianças, e elas 

aceitaram. Resolvido esse problema, surgiu outro: como alimentar essas crianças? 

As da creche da prefeitura tinham comida, mas as nossas, não tinham. Eu resolvi 

esse problema assim: chegava na casa das minhas filhas, que eram casadas, e 

pedia carne para 20 crianças, pedia para os amigos também, e assim fui 

conseguindo garantir a “mistura” para todos os dias da semana. Cada dia, uma filha, 

um amigo ou um conhecido me ajudava. 

As pessoas, vendo aquela luta diária para garantir o almoço das 

crianças, passaram a fazer doações de alimentos. E, com isso, fomos levando. Uma 

mãe de família passou anos ajudando e orientando as moças que eram voluntárias 

para cuidar das crianças. Ao mesmo tempo, a diretora da creche da prefeitura 

convidou uma dessas moças a participar de palestras e treinamentos na creche. 

O número de crianças foi aumentando, aumentando e a comida ia 

chegando, também. Nós tínhamos três empresas que nos ajudavam. Nós não 

tínhamos dinheiro, mas tínhamos comida. Nunca faltou comida. Teve uma empresa 

que nos ajudou durante oito anos. Ela não nos dava dinheiro, mas um valor em 

compras num certo supermercado, e o padre era o responsável por esse vale. 

Acontece que o padre viajava para a Itália, e me deixou responsável pelo vale. 

Todo dia 5 de cada mês, eu e mais algumas mulheres limpávamos os 

armários e separávamos todo o alimento que sobrava do mês anterior, colocávamos 

numa carriola e levávamos para a igreja. Lá, o padre fazia as doações, porque na 
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creche só podia ser distribuído o alimento cozido para as crianças. No final, nós já 

estávamos com 120 crianças, mas a comida era para 150 pessoas, pois alguns 

“membros da comunidade” vinham comer na creche, e nós não podíamos negar. 

As pessoas, quando viam os alimentos chegando, pensavam que nós 

tínhamos muito dinheiro, mas, na verdade, só recebíamos os alimentos. 

Todo mês, nós fazíamos um levantamento, mostrando quantas 

pessoas tinham comido, quanto alimento tinha entrado e quanto havia sido doado 

para a igreja distribuir. Tudo isso, para o povo não pensar que nós roubávamos. 

Fazíamos isso como forma de prestação de contas e de transparência. Mesmo 

assim, algumas pessoas pensaram que houve roubo, e isso me magoou muito. Eu 

estou calejada com isso − sempre tem pessoas que pensam que a gente não pode 

fazer as coisas sem receber algo em troca. 

A escola Senai de São Bernardo do Campo também nos ajudou por 

oito anos, e muitas mulheres desta comunidade ganham seu sustento através dos 

trabalhos com costura que aprenderam no Clube de Mães. Eles pagavam monitores 

e faziam a manutenção das máquinas de costura que nós tínhamos na oficina do 

Clube, que hoje estão espalhadas por aí, pois nós não temos onde guardá-las, uma 

vez que nos foi tirada a casa onde ficava o Clube de Mães. 

Explicando melhor: quando veio o projeto de urbanização da favela, os 

responsáveis disseram que nos dariam um novo espaço, mais amplo e com 

melhores acomodações, para as nossas atividades. Fazíamos muitas coisas lá. 

Tínhamos uma biblioteca, uma farmácia, um pequeno consultório dentário e uma 

sala de costura. O consultório foi doado por uma dentista que também doava um dia 

da semana para tratar gratuitamente o povo da comunidade. Ela trabalhou conosco 

por seis anos. Durante esse período, ela foi trazendo estagiários para ajudá-la. A 

Universidade Metodista mandava vários alunos para fazer estágio com a gente. 

Todo o nosso movimento era muito forte. Então, quando entrou o projeto da 

urbanização e os responsáveis vieram até nós com promessas de um espaço maior, 

tiraram medidas, e nós nos reunimos diversas vezes com eles e com representantes 

da prefeitura. 

Eu fiquei rindo à toa − era muito bom para nós, tudo isso. Eu só 

pensava assim “quando isso construir, eu não vou mais ter que trabalhar tanto”, pois, 

com 77 anos, eu já estou cansada, e meu corpo não acompanha tudo o que quero 

fazer, e íamos conseguir pessoas para darem continuidade ao trabalho. 
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Em meio a tudo isso, circularam boatos de que eu recebia treze mil 

reais da prefeitura e usava três com a creche e ficava com os outros dez mil para 

mim. O prefeito, quando soube, esclareceu que a prefeitura nunca havia ajudado 

financeiramente o Clube de Mães. Creio que tudo isso aconteceu porque meus filhos 

compraram essa casinha onde moro hoje, pois não queriam mais que eu ficasse 

vivendo no morro. Eles tinham medo, havia tiroteios etc. Eu não queria sair da 

favela, gostava de lá. 

Eu passei por muitas coisas aqui. Lá pelos anos 1980, houve uma 

greve nas montadoras, e nós apoiamos os trabalhadores. Muitos grevistas ficaram 

escondidos na igreja matriz de São Bernardo. Teve um Fulano que depois foi 

prefeito, vereador, mas que, na época, se escondeu atrás do altar da igreja. É difícil 

eu vê-lo, mas, sempre que o vejo, lembro isso a ele. 

Nossa luta para melhorar as condições desse povo não tinha fim. Uma 

vez, decidimos pedir um posto de saúde e fomos atendidos. Lotávamos os ônibus e 

lá íamos nós. Não tinha como não nos atender. Era o povo unido pedindo seus 

direitos. Outra vez, lutamos pelo sacolão de verduras e legumes. O primeiro sacolão 

foi lá no centro de São Bernardo. O povo saía daqui, da favela, e ia pra lá de 

madrugada, pra conseguir comprar as coisas. Mas o povo era muito pobre, pobre 

mesmo, e não tinha condições. As coisas custavam muito dinheiro, pra eles. Então, 

mais uma vez em benefício dos outros, eu fui batalhar por um terreno onde o povo 

pudesse plantar e vender verduras. Esse sacolão que tem aqui foi uma conquista 

nossa. E ninguém sabe como ou por que ele está lá.  

Era uma luta que não tinha fim, mesmo! Certa vez, nós organizamos a 

comunidade e fomos até a secretaria da agricultura, para que o leite chegasse até 

perto da favela. 

Então, quando nos prometeram um espaço maior para o Clube de 

Mães, dentro do projeto de urbanização, a minha alegria não tinha tamanho. E 

mesmo que, já cansada pela idade, eu não trabalhasse tanto, eu via tudo isso como 

se fosse uma plantinha que lá atrás nós plantamos e ela se transformaria em árvore 

e daria frutos. E chegariam outras pessoas e a adubariam, e ela não ia mais parar 

de crescer. 

Assim, eles começaram a construir. Eu pedi que se fizesse um 

barracão, para podermos guardar nossos equipamentos, mas a prefeitura optou por 

alugar uma casa aqui na região e fez isso durante um ano. O local que construíram 
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para nós foi tomado por “algumas pessoas” da comunidade, e ninguém fez nada 

para nos ajudar. Assim, nossas máquinas foram distribuídas pelas casas de 

conhecidos, enquanto não se encontra uma solução para esse problema. Enfim, 

hoje, depois de tanta luta, eu já estou calejada. Tiraram a nossa creche, prometeram 

um novo lugar, com instalações mais apropriadas, e nos deixaram sem nada. E eu 

ainda fui ameaçada, pois “certos membros da comunidade” achavam que eu recebia 

dinheiro − isso me deu muita tristeza.  

Enfim, com toda essa amargura que eu tenho, eu ainda acredito que o 

que o povo lutou e conseguiu não vai se perder de todo. Em algum momento, 

alguém vai chegar e, por amor a essa comunidade, vai continuar nossa peleja. 

 

 

2.2.2 A Escola Vieira 
 

A escola onde se fez este estudo é próxima à divisa com a cidade de 

Santo André e fica a quatro quilômetros do Paço Municipal. Está situada entre o final 

de uma avenida e o início de um morro onde estão as casas, recém-urbanizadas, da 

maioria dos alunos. Os muros da escola quase não se vêem, tomados que foram 

pelo comércio informal: barracas de comida, tendas de roupas etc. 

Não existe indústria próxima à escola, mas três supermercados de 

médio porte, dois deles recém-inaugurados. Um grande número de alunos trabalha 

nesses mercados. 

A comunidade precisa se deslocar para outros bairros, pois, além dos 

mercados, há apenas pequenas lojas de material de construção, duas farmácias, 

cinco igrejas − uma católica e quatro evangélicas − e uma padaria. Não existem 

bancos ou caixas eletrônicos para movimentações financeiras. 

Nesse, como em muitos outros bairros da região, não há hospitais, mas 

apenas postos de saúde, com atendimento muito limitado.  

A urbanização ocorreu há cerca de cinco anos. Os barracos de 

madeira foram quase todos substituídos por casas de alvenaria, com um único e 

grande cômodo e um banheiro. Algumas ruas do bairro ainda não são asfaltadas. 

O fornecimento de energia elétrica, que até então era clandestino, só 

foi regularizado em outubro de 2007. 
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Os meios de transporte mais utilizados são bicicletas e ônibus. A região 

é atendida por diversas linhas de transporte coletivo, tanto para Santo André como 

para vários bairros de São Bernardo do Campo. 

Não existe qualquer espaço cultural como cinema, teatro ou clube. As 

atividades culturais a que a comunidade mais tem acesso são uma escola de samba 

e um grupo de congada. A comunidade usa a quadra da escola nos finais de 

semana, e muitos alunos participam do Programa Família na Escola, instituído pelo 

governo estadual em 2003. 

A Escola Vieira tem 15 salas de aula, utilizadas nos três períodos: 

manhã, tarde e noite. De manhã, pelo ensino fundamental regular, com duas quintas 

séries, duas sextas, três sétimas e quatro oitavas, além do ensino médio regular, 

com dois primeiros e dois segundos anos. À tarde, apenas pelo ensino fundamental, 

com quatro quintas, três sextas, três sétimas e duas oitavas séries. 

À noite, há duas salas de ensino fundamental EJA, com sétimo e oitavo 

termos, seis salas de ensino médio EJA, com dois primeiros, dois segundos e dois 

terceiros anos, e seis salas de ensino médio regular, com dois primeiros, dois 

segundos e dois terceiros anos. 

Os demais espaços físicos da escola são: 

 secretaria 

 sala de direção 

 sala de coordenação 

 sala da APM 

 sala de professores 

 biblioteca 

 sala de vídeo 

 laboratório de informática 

 cozinha 

 2 banheiros para professores (masculino/feminino) 

 2 banheiros para alunos (masculino/feminino) 

 almoxarifado 

 pátio coberto 

 quadra poliesportiva externa (sem cobertura) 

 2 bebedouros, com 4 torneiras cada um 
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A escola possui ainda os seguintes equipamentos:  

 2 linhas telefônicas 

 aparelho de fax 

 telefone público 

 5 televisores de 29 polegadas 

 6 computadores no setor administrativo 

 10 computadores na sala de informática (não utilizados) 

 2 retroprojetores 

 projetor de slides 

 6 aparelhos de videocassete 

 várias fitas educativas 

 diversas réplicas do corpo humano, em resina 

 instrumentos para compor uma minifanfarra 

 diversos canhões de luz 

 mesa de som 

 videoquê 

 6 globos terrestres 

 home theater 

 20 flautas 

 mesa de pebolim 

 2 mesas de pingue-pongue 

E o quadro da equipe técnica e dos funcionários é formado por: 

 diretora 

 vice-diretora 

 coordenador pedagógico (período noturno) 

 36 professores efetivos (cinco readaptados e três com dois cargos 

na mesma escola) 

 6 professores eventuais 

 2 secretárias 

 6 serventes (2 readaptadas) 

 6 funcionários contratados pela APM (regime da CLT), distribuídos 

nas funções de inspetor de alunos, secretária, porteiro e ajudante 

geral 
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A relação entre a idade e a série de estudo dos alunos está adequada 

à realidade atual da educação escolar no país, pois em 2000 a escola participou do 

Projeto Ensinar e Aprender: construindo uma proposta, também conhecido por 

Correção de Fluxo Escolar. A título de informação, vale registrar que o projeto visava 

ao resgate da auto-estima, da confiança em si e em suas potencialidades, para que, 

durante a vida escolar, o aluno aprendesse a se posicionar com criticidade, atingindo 

o aprendizado. O material disponibilizado foi usado primeiramente pela Secretaria da 

Educação do Estado do Paraná, que tendo obtido resultados positivos, visava a 

subsidiar as propostas de correção das defasagens idade/série. Em face do êxito 

logrado pelo Paraná, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo optou por 

aplicar o mesmo projeto a seu sistema. Assim, alunos de 6ª série que tinham um 

histórico de repetência e, conseqüentemente, idade defasada em relação aos 

demais alunos da série, eram inseridos nesse projeto e, após um ano, podiam 

passar para a 8ª série ou para o 1º ano do Ensino Médio. 

A renda familiar é de um a três salários mínimos, mas a maioria dos 

integrantes da família que sustentam a casa precisa se deslocar para outros bairros 

para trabalhar, pois esse é tipicamente residencial. 

Uma sondagem realizada com o período noturno, em 10 salas de aulas 

e cerca de 450 alunos, revelou que a maioria das pessoas desse bairro está inserida 

no mercado informal. O Gráfico 1 refere-se às turmas de ensino médio regular e EJA 

e ilustra essa informação. 
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Gráfico 1 − Inserção no mercado de trabalho: alunos do período noturno (EM) 

 

 
 
 

fonte: sondagem realizada pela autora em fevereiro de 2007 

 

Os resultados do ENEM de 2006 estão no Gráfico 2, em que se 

identificam por números de 1 a 5 escolas pertencentes a bairros não periféricos de 

São Bernardo do Campo, por ETE, uma escola técnica estadual situada no centro da 

cidade e por A e B duas escolas vizinhas à Vieira, além dela própria. 
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Gráfico 2 − Resultados do ENEM-2006 
 

 

fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2006 

 

Pelo Gráfico 2, a Escola Vieira obteve resultados levemente superiores 

aos das escolas vizinhas A e B e, de modo geral, inferiores aos das demais, 

principalmente aos da ETE, sensivelmente superiores aos de todas as outras. 

A partir de uma sondagem realizada com sete salas do ensino 

fundamental do período da manhã (total de 280 alunos), construiu-se o Gráfico 3, da 

caracterização de um grupo de alunos da Escola Vieira. 
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Gráfico 3 − Caracterização dos alunos do ensino fundamental (manhã) 

 

 
fonte: sondagem realizada pela autora em fevereiro de 2007 

 

A análise do Gráfico 3 mostra que quase 100% dos alunos 

matriculados no ciclo II do ensino fundamental procedem da Escola Municipal 

Janice, que é vizinha da Escola Vieira e atende ao ciclo I do ensino fundamental. 

Cerca de 40% dos alunos da Escola Vieira têm parentes estudando na 

mesma escola e aproximadamente 20% dos matriculados já repetiram alguma série 

no ensino fundamental (ciclos I e II) ao menos uma vez.  
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3 DE PESQUISADORA EM QUÍMICA A PESQUISADORA EM 
EDUCAÇÃO 

 

Nesse capítulo, através da minha própria história de vida, se mostra 

minha transição de pesquisadora em química a pesquisadora em educação, com 

ênfase nos desafios que encontrei nessa mudança para um área tão distinta do 

conhecimento, agora com variáveis não completamente quantificáveis. 

Em química, pode-se controlar o tempo de uma reação, mas, quando 

se trata de pessoas, o tempo não tem tempo. Isto é, o tempo do relógio e o tempo 

vivido são diferentes, mesmo que sejam simultâneos.  

Ainda hoje, encontro dificuldades por trocar minhas lentes da razão e 

das ciências exatas para as lentes da subjetividade e das ciências humanas. E essa 

dificuldade é notada pelas pessoas; congratulando-se comigo nas festas de fim de 

ano, um colega de uma disciplina do mestrado me enviou um e-mail: 

 
...desejos de Feliz Natal a você e a seu menino, que estejam muito 
felizes nesta data, e que toda a felicidade do mundo possa entrar 
como uma enxurrada em sua vida durante todos os meses, dias, 
horas, minutos, segundos, centésimos e demais unidades de medida 
de tempo de que você tanto gosta... (LEANDRO, 25.12.2006) 

 

Então, antes de escrever sobre mim, considero importante escrever um 

pouco sobre minhas origens e as origens da minha família. 

Seguindo a sugestão de Warschauer (2001), esbocei a linha de tempo 

da minha vida (anexo 1), com o registro das datas das experiências mais marcantes, 

e percebi que minha história de vida começa bem antes do meu nascimento, na 

história de vida de meus pais. 

Meus avós maternos, camponeses, deixaram o sul da Espanha em 

dezembro de 1953. Dispondo de todos os bens materiais que tinham conquistado 

até então, conseguiram apenas comprar suas passagens e de todas as suas quatro 

filhas, na segunda classe de um navio. A conta do mercadinho ficou negativa, mas a 

promessa de pagamento feita pelo avô − a de quitá-la tão logo conseguisse um 

emprego no Brasil − foi cumprida.  

Meu avô era camponês, sua vida inteira havia sido dedicada ao campo 

e, durante a Guerra Civil espanhola, a fugir da obrigação, que lhe fora imposta, de 
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lutar contra Franco. Não que ele fosse contra ou a favor o “generalíssimo”; na 

verdade, era um simples camponês, que mal sabia o que estava acontecendo e 

sentia muito medo, afinal, entendia como sua única missão cuidar da esposa doente 

e das filhas. No total, meus avós tiveram quatro filhas, e meu avô considerava uma 

grande falta de sorte não ter tido um filho varão.  

Minha mãe conta que, quando tinha aproximadamente um ano de 

idade, por volta de 1938, ela e minha avó ficaram presas por vários meses, pois meu 

avô, não querendo lutar, estava escondido. 

Ao chegar ao Brasil, em dezembro de 1953, meu avô começou a 

trabalhar como servente de pedreiro. Não tinha quase bagagem, mas trazia no 

coração a esperança de que aqui a comida seria farta e barata, e ele poderia 

sustentar a família através do seu trabalho. De início, instalaram-se na casa de 

parentes; algum tempo depois, conseguiram alugar sua moradia e, mais tarde, 

compraram uma pequena casa. Os recursos eram básicos, mas suficientes para 

viverem com dignidade. Meus avós nunca mais voltaram para a Espanha. 

Mamãe, carinhosamente chamada de Bel, é a segunda filha; ela e a 

caçula foram as únicas que restaram dessa família. Quando chegou ao Brasil, Bel 

contava com dezesseis anos, sabia ler e escrever razoavelmente e fazia as quatro 

operações com muita presteza. Casou-se com o filho mais velho de uma família 

espanhola e teve três filhos. 

Sempre incentivou os filhos a estudarem − “sem estudo, não se 

consegue nada na vida”, ela dizia. A oportunidade que lhe fora negada servia de 

força para estimular seus filhos. Sou a segunda filha desse casal. Papai, apenas 

com o antigo curso madureza, trabalhou durante vinte e quatro anos numa 

multinacional e conseguiu formar na faculdade seus três filhos.  

Bel era o tipo de mãe de que todo professor gosta: ia às reuniões, 

valorizava o trabalho dos professores e sempre concordava com eles, quando 

reclamavam de mim. Mas não era muito bem vinda quando, com seu sotaque 

espanhol, questionava normas que em nada contribuíam para o pedagógico. Era 

muito comum ela dizer “Bamos se ajuntar e falar com o diretor”, referindo-se a si e a 

outras mães. Um dia, indignada, largou seus afazeres, em casa, e me levou 

correndo até a escola, pois eu não pudera entrar, por não ter os sapatos da cor 

exigida: “Esta escola é pública, yo pago mis impostos e mi filha bai ter aula, si. Onde 

já se biu una cosa dessas?” Nunca mais qualquer funcionário daquela escola se 
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referiu aos meus sapatos; acho que tinham medo até de olhar para os meus pés! Na 

época, eu sentia vergonha, principalmente por ela falar português misturado com o 

espanhol. Hoje, ao escrever esse episódio, vejo como eu era tola e quão decidida 

era a minha mãe.  

Nunca fui um exemplo de boa aluna, nem mesmo no jardim de 

infância. No primeiro grau, então, era uma lástima. Meus cadernos eram incompletos 

e minhas notas, sempre bem abaixo da média, me obrigavam a ficar o mês de 

janeiro fazendo o que se chamava então segunda época. Enquanto minha mãe e 

meus irmãos passavam as férias de verão na praia, eu fazia a tal da segunda época. 

Não reclamava; afinal, o professor ficava só comigo, e eu reinava absoluta na casa 

da avó paterna.  

Quando estava na quinta série, a professora de Língua Portuguesa 

pediu que fizéssemos em casa uma redação sobre a primavera. Lembro-me como 

se fosse hoje. Minha mãe, meus irmãos e eu estávamos vendo televisão, na sala. 

Peguei meus cadernos e comecei a escrever de uma forma muito diferente da que 

estava habituada. Sentia prazer em falar sobre a primavera e sobre o sentimento 

daquela estação. Fiz isso de forma poética, até desenhei, em volta dos versos, flores 

e abelhas. Até hoje, passados trinta e três anos, lembro-me de uma boa parte do 

que escrevi: 

 
A primavera é florida 
É cheia de alegria 
Todos a adoram, pois 
Acham a primavera muito bonita 
É lindo olhar os campos  
Cheio de flores bonitas 
É a primavera que chegou já muito querida 
Muitos aproveitam a primavera para 
Enfeitar seus lindos vasos 
É lindo ver os campos floridos 
As abelhas dançam... 
 

Não via a hora de mostrar meu trabalho para a professora. 

Chegada a minha vez, entreguei o caderno e me sentei. Fiquei só 

esperando, enquanto ela escrevia no meu caderno, com sua imponente caneta 

vermelha. Era óbvio que ela me elogiava, afinal, eu nunca tinha feito nada 

caprichado, antes. Ao receber de volta o caderno e ler a avaliação da professora, 

uma onda de tristeza me invadiu. Tinha apenas dez anos e até aceitava ser 
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considerada relaxada com meus deveres de casa e meus materiais escolares (vivia 

perdendo e estragando as folhas), mas nunca uma aluna mentirosa. Nos dois 

parágrafos que me dedicou, a professora disse que eu havia copiado de algum livro 

a minha escrita, que não era capaz de escrever o que escrevi, principalmente em 

forma de versos, e menos ainda decorando o caderno como havia feito. Queria que 

o chão se abrisse para me engolir. Era muita humilhação. Ela até pedia o livro de 

onde eu teria copiado o dever de casa. Ainda chocada com o que tinha lido, levantei-

me e lhe disse: “Professora, não copiei. Fui eu quem fez! Pergunte pra minha mãe: 

ela me viu na sala, ontem à noite!” A professora não demonstrou qualquer interesse 

em esclarecer possíveis dúvidas. E eu gostava daquela professora. 

É interessante como, após tantos anos, aquela sensação ficou na 

minha memória − ao escrever isso agora, sinto o mesmo aperto no peito. 

O mais triste ainda dessa história é que uma colega, de belos e 

grandes olhos azuis, tida como boa aluna, lera o meu poema e se inspirou para fazer 

o seu próprio. Ela foi elogiada pela professora; eu, não. Afinal, já haviam me rotulado 

de relaxada. 

O que na época poderia ter sido o meu desabrochar (fazendo agora 

uma analogia com a produção da primavera), acabou por me sufocar. Nunca mais fiz 

questão de mostrar minhas produções e nem tampouco de caprichar na escrita. 

Fazia o que era obrigada, e pronto. Esse episódio interferiu bastante na construção 

da minha autoria, pois: 

 
...construção da autoria está ligada também à qualidade da 
autorização que recebemos dos outros, professores, pais e colegas. 
Liga-se à maneira como vivemos a heteroformação. O professor tem 
papel crucial: acolhe, permite, estimula, orienta ou ao contrário, 
desencoraja, goza, tolhe o desenvolvimento. Muitas vezes, tem 
atitudes ambíguas, tornando ainda mais complexa a relação que 
estabelece com seus alunos. (WARSCHAUER, 2001, p. 24) 

 

Ao terminar o antigo primeiro grau, perguntei ao meu pai o que ele teria 

estudado, se pudesse voltar no tempo. Ele disse que faria o curso de técnico em 

química. Foi esse caminho que tomei. Foi difícil, a adaptação na nova escola. Dessa 

vez, meus cadernos não eram uma desordem, mas eu ainda não me dedicava aos 

estudos. 

O tempo livre era dedicado ao voleibol e, lembrando que estava longe 

de ser considerada uma aluna exemplar, acabei por ser reprovada no terceiro ano do 
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curso de química. Minha mãe disse: “Bocê ainda bai me matar de tanto desgosto”; 

mas papai, não. Ele se sentou comigo e gentilmente me perguntou se eu gostaria de 

continuar a estudar, pois a escola, sendo particular, exigia dele um esforço financeiro 

muito grande − mas que não se importava de fazê-lo, desde que eu correspondesse 

positivamente e estivesse feliz. Lembro até hoje o sentimento que me invadiu: culpa 

misturada com carinho e orgulho. Orgulho por ter o pai que tinha e culpa por ter 

desperdiçado seu dinheiro. Senti uma admiração muito forte por ele e prometi que me 

empenharia na escola. Daquele dia em diante, nunca mais tive uma nota abaixo da 

média. Cursei a faculdade em quatro anos e nunca fui reprovada em matéria alguma, 

mesmo trabalhando em período integral e dormindo apenas seis horas por noite. 

Seguindo a vida acadêmica, fiz bacharelado e licenciatura em química. 

A licenciatura fazia parte do currículo da faculdade e era de caráter obrigatório, o 

que na época me causava revolta: “Jamais usarei esse diploma”, dizia, com grande 

convicção. Cheguei a questionar o currículo com o diretor da instituição. Não me 

interessava pelas matérias da área de humanas − traçara meu caminho profissional 

na área da indústria química. 

Tendo me formado em quatro anos, sentia-me realizada: a menina 

desleixada dera lugar a uma mulher comprometida e estudiosa. Mas não me 

conformava com a falta de tradição da faculdade em formaturas. Reuni um grupo de 

alunos e organizamos a formatura: convenci um total de oitenta alunos de todos os 

cursos a participarem. Mais que uma festa linda, foi, para mim, a comemoração de 

uma mudança na minha história acadêmica. 

Na primeira indústria onde estagiei, conheci meu futuro marido. No ano 

seguinte, prestei vestibular para Ciências Químicas (bacharelado em química e 

habilitação plena em ciências). Começamos a namorar quando cursava o segundo 

ano e nos casamos no ano seguinte à minha formatura. 

Desde o final do curso técnico, tive a oportunidade de atuar na área 

química em indústrias de grande porte, com todo tipo de infra-estrutura material e 

humana necessárias. Meus oito últimos anos na indústria foram dedicados à 

pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos, numa empresa francesa.  

Nessa empresa, tive a sorte de conhecer pessoas que muito me 

ensinaram, e, de tudo isso, trago essa grande lição: houve uma greve, e a nossa 

equipe decidiu que, no dia seguinte, não iria trabalhar. Num primeiro momento, 

concordei com eles, mas depois, em casa, achei que não deveria aderir à greve, 
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achei que todos iriam entrar para o trabalho. No fim, só eu entrei, e isso me deixou 

muito envergonhada − eu os tinha traído. No dia seguinte, não fui à empresa, mas 

meu grupo decidiu desistir da greve. Como não me encontraram para me informar 

da decisão e cientes de que eu não estava no trabalho, optaram por me localizar, 

primeiro, e só depois, junto comigo, decidir o que faríamos. Mais um momento de 

grande vergonha, aprendizado e admiração por aquelas pessoas. Eu os abandonei, 

mas eles, não − eles me mostraram que éramos um grupo, que eu pertencia a esse 

grupo e que qualquer decisão teria que ser tomada em conjunto. Guardei esse 

aprendizado para sempre. 

Praticamente no mesmo período em que comecei na empresa 

francesa, comecei também um trabalho voluntário na periferia de São Bernardo do 

Campo − coincidentemente, a mesma onde fica a Escola Vieira. Esse trabalho 

consistia em levar aos moradores noções de higiene, alimentos e algumas 

orientações sobre seus direitos de cidadãos. Ali, tive contato com uma realidade 

muito diferente da que estava habituada − vi de perto o que era uma casa de 

madeira, com chão de terra batida, um barraco. Compartilhei momentos de angústia 

de mães, cheias de filhos famintos e sem condições de atendê-los, crianças se 

alimentando de farinha com água e barracos desabando por estarem muito próximo 

a ribanceiras. Conheci pessoas simples e que viviam numa miséria muito grande, 

cujas necessidades iam além do valor material − elas precisavam de ajuda para 

encontrar caminhos para sair da margem da sociedade. Percebi também que, 

mesmo com toda aquela miséria, muitas pessoas dividiam com os vizinhos o pouco 

alimento que conseguiam. Era comum irmos visitar uma família e a mãe estar em 

outro barraco, buscando um pouco de comida. Dediquei-me a esse trabalho durante 

três anos, sempre aos domingos à tarde, uma ou duas vezes por mês, deixando de 

lado muitos dos meus poucos momentos de lazer. 

Atualmente, ao entrar nas salas de aula da Escola Vieira, olho para os 

alunos e vejo em seus olhos adolescentes aquelas crianças que eu muitas vezes 

peguei no colo e para quem contei historinhas, e não é raro reconhecer algumas mães 

daquela época, em reuniões escolares. Foi então que eu aprendi o valor da doação do 

meu tempo: doar o que nos sobra, o que não nos faz falta é fácil, mas dividir o pouco 

que tenho com o outro que nada tem não tem preço. Essa atividade me ajudou muito 

a entender a comunidade dessa escola, quando passei a trabalhar nela.  
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Durante um período, acumulei a função de professora com a minha 

ocupação principal. Um amigo, diretor de uma escola, estava com sérias dificuldades 

para conseguir professores de ciências para o período noturno e me convidou para 

trabalhar nessa escola. Aceitei o convite, com uma mescla de curiosidade e pena, 

principalmente depois que minha mãe argumentou sobre a situação dos alunos, há 

meses sem professor. Ministrar aquelas aulas no período noturno, entrar em contato 

com os alunos era muito prazeroso. Trocar experiências com eles, conquistar sua 

atenção era um desafio constante e que me impulsionava a cada ano a voltar para 

aquele lugar. 

Na época, eu não sentia as dificuldades estruturais, pois usava a infra-

estrutura da empresa em que trabalhava para fazer minhas atividades em sala de 

aula. Desconhecia a dinâmica administrativa e pedagógica da escola, não 

participava de qualquer atividade que não fosse dar minhas oito aulas semanais de 

ciências. Depois de quatro anos seguindo com os dois trabalhos, a empresa ia 

mudar de cidade e, além disso, nasceu meu filho, e a maternidade passou a ocupar 

o lugar de honra da minha vida. Desliguei-me da empresa e da escola. 

Como eu queria estar o mais perto possível do Thiago, não era muito 

fácil conciliar a maternidade com alguma atividade profissional.  

Acreditando que ser proprietária do meu negócio seria a opção mais 

correta, comprei uma loja de moda feminina a qual, por falta de experiência, não 

consegui manter por mais de um ano. 

Mas eu me sentia incompleta: faltava-me um trabalho. Após muita 

reflexão, optei por voltar ao magistério. Trabalharia meio período e, o resto do 

tempo, ficaria com meu filho. Por uma questão de acesso, mudei-me em 1997, para 

uma escola mais próxima da minha casa, a Escola Vieira. Eu não optei por trabalhar 

nessa escola − na verdade, ela era a única disponível para mim, naquele ano. 

Passado pouco tempo, percebi que não considerava o magistério como 

profissão, pois, quando me perguntavam se estava trabalhando, eu respondia: “Não, 

estou só dando aulas.” Ter dito e escutado isso me causou certa angústia. Resolvi 

rever meus conceitos sobre a profissão de professora e me colocar como 

profissional do magistério. Considerei que tinha um olhar demasiadamente técnico − 

nunca tinha ouvido falar em Piaget ou Vygotsky −, não entendia de educação e 

precisava estudar, aprender e construir uma visão como profissional da educação. 
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Minha mãe há muito tempo já vinha me dizendo que tinha que “estudar pra ser 

diretora”. Cursei Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar; depois, em 

Supervisão de Ensino e, mais tarde, também estudei psicopedagogia. 

Já no primeiro ano, me dedicando profissional e exclusivamente ao 

magistério, percebi como são escassos os recursos na educação pública, assim 

como as informações e os esclarecimentos. Ao contrário da minha experiência 

anterior, quando conhecia apenas as classes em que lecionava, vivendo o dia-a-dia 

da escola, senti necessidade de entender como funcionava a escola. 

Essa nova escola carecia de giz e de materiais de higiene e limpeza. 

Os professores faziam rateio para comprar água mineral, café, chá e açúcar, sem 

contar o rateio para se pagarem o inspetor de alunos e o porteiro. Organizavam-se 

pequenos eventos com arrecadação de verbas para a compra de diários de classe e 

outros materiais de papelaria. Encabecei vários deles. Enfim, os professores 

literalmente pagavam para trabalhar. 

No início, eu achava tudo muito estranho; não me parecia lógico uma 

unidade escolar que abrigava, na época, mais de dois mil alunos e quase cem 

professores não ter condições mínimas de funcionamento. 

Enquanto cursava a Pedagogia (com habilitação em Administração 

Escolar), fui tomando contato com as leis que regem o magistério público paulista, 

em especial a que trata dos Conselhos de Escola. Um professor do curso 

incentivava a participação nos conselhos; entendi que esse colegiado era o lugar 

onde as coisas deviam acontecer, e eu queria fazer parte dele.  

Com a perspectiva de compreender como funcionava a escola e como 

eu poderia participar, entrei, em 1998, no CE e na APM e, desde então, sempre 

consegui me reeleger. Nesse mesmo ano, comecei a participar da APM da escola e, 

durante os anos de 2000 e 2001, assumi ali o cargo de diretora executiva, que é 

quem responde juridicamente pela Associação e, juntamente com o diretor 

financeiro, obrigatoriamente pai ou mãe de aluno, assina os cheques para as 

despesas. 

Ao mesmo tempo em que inicio minha efetiva participação na escola, 

começa o fim do meu casamento de 10 anos. Eram duas batalhas simultâneas, cada 

uma com uma importância, mas ambas alicerçando a pessoa que sou hoje. Foi 

muito sofrido enfrentá-las − durante o dia, lutava profissionalmente, durante a noite, 
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afetivamente, e o tempo inteiro tentava me fortalecer como mãe e como mulher e 

não fugir dos meus objetivos.  

Agora, enquanto escrevo, penso que o que me fortaleceu foi o trabalho 

na escola. Hoje, sei que o que me estimulou na época foi a certeza de que, apesar 

de o meu casamento ter terminado, eu ainda poderia construir coisas novas. E isso é 

agora muito claro, pois, enquanto minha vida afetiva desmoronava, a profissional se 

solidificava e, no fim de tudo, eu estava inteira e fortalecida e havia subido alguns 

degraus da “minha escada”. Explico-me. 

Não me lembro ao certo quando foi que aconteceu o que relato aqui. 

Acredito que foi entre os anos de 1998 e 1999. Como se fosse um sonho, me vejo 

subindo uma escada, seguindo uma luz muito brilhante. Lá em cima, junto à luz, 

havia coisas boas e belas. E elas eram para mim, disso tenho certeza. Só precisava 

ir até lá e me apossar delas. Acontece que não conseguia subir os degraus, estava 

parada, puxando a mão de outra pessoa, que se encontrava a alguns degraus 

abaixo de mim. Meu braço doía muito; eu não encontrava um corrimão para me 

apoiar e estava sem forças para continuar puxando-a. Fiquei parada num degrau no 

meio da escada, num conflito muito grande: desço um degrau para aliviar a minha 

dor ou solto aquela mão e sigo em busca da minha luz? Demorei um tempo para me 

decidir e, quando o fiz, soltei aquela mão com muita tristeza, mas precisava seguir a 

minha luz e me apropriar dela. Neste momento, escrevendo essa história, percebo 

que a escada é a minha vida e a luz, a minha felicidade (ou as coisas que me 

deixam feliz). Tenho certeza de que até hoje já subi vários degraus e estou banhada 

daquela luz, mas não cheguei ao topo da escada, pois continuo construindo a minha 

vida − e ela não terminou. 

Depois dessa breve digressão, voltemos a 1998. Participando dos 

colegiados da Escola Vieira, pude perceber que a maioria das ações, fosse dos 

professores ou da direção, eram meras atitudes mecânicas, e a passividade do corpo 

docente contribuía para a legitimação das atitudes da direção. Não havia qualquer 

comprometimento da direção com o projeto pedagógico da UE, pois, para se manter 

no cargo, ela se limitava a reproduzir o que determinava a política local. Conforme 

relato de funcionários e professores, a diretora fora uma excelente professora na 

escola, mas sua atuação na administração foi apenas sofrível, em sua postura de 

“capataz de limpeza e organização do prédio escolar”. (HORA, 2001, p. 19) 
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Falta de argumentos e embasamento legais por parte da direção 

escolar, quando questionada, eram substituídos pelos sujeitos indeterminados: 

“falaram, mandaram, disseram...”. 

Não havia transparência nem debate sobre questões relevantes para a 

escola. As reuniões eram realizadas com a presença de uma minoria que apenas 

assinava papéis ou acatava a decisão da direção da UE. Mas eu queria uma 

resposta para os “sujeitos indeterminados". 

Quando questionava algum item da reunião, a direção me informava 

que “estava na lei”, e percebi que fazer parte do Conselho não era suficiente − era 

preciso buscar fundamentação legal. Comecei minhas pesquisas nos estatutos da 

APM e do Magistério Público, atendo-me ao artigo 95 deste último, que trata dos 

Conselhos de Escola. 

No corpo docente, já havia um professor, Paulo Roberto, engajado na 

luta pela participação na APM e no CE, e, como diria minha mãe, “me ajuntei” a ele. 

Foi esse professor quem percebeu e denunciou a falta de comprovação de gastos 

no caixa da APM junto à Diretoria de Ensino de São Bernardo e à Secretaria da 

Educação. Até hoje, nenhuma providencia foi tomada. 

Juntos, passamos a nos reunir com os demais colegas e a discutir a 

situação da escola; começamos a exigir os demonstrativos dos gastos realizados e a 

questionar as decisões que já vinham prontas. Exigimos também que o edital de 

convocação e a pauta da reunião do CE fossem feitos com a antecedência prevista 

em legislação. O CE, que até então apenas acatava as ordens do “capataz”, se 

rebelou − as leis compareciam a todas as reuniões. 

Criamos várias comissões dentro do CE, compostas por três ou quatro 

membros (que podiam ser escolhidos por auto-indicação ou, se necessário, por 

eleição, no momento da criação da comissão), que ficavam responsáveis por agilizar 

alguns procedimentos antes das reuniões do CE. Por exemplo, havia a comissão 

disciplinar, que se encarregava de ouvir todos os envolvidos (alunos, professores e 

pais), a comissão de reforma da UE, que devia levantar na comunidade escolar as 

prioridades. Eram várias comissões, cada uma com seu objetivo específico, mas 

todas com a finalidade de se ouvir o maior número de pessoas da comunidade 

escolar e levar as propostas para as reuniões. 

As reuniões do CE são públicas, qualquer pessoa pode comparecer e 

expressar sua opinião, mas, como nem sempre as pessoas que tinham sugestões 
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podiam comparecer às reuniões e acreditando na sua relevância, as comissões 

faziam essa intermediação. Essa experiência trouxe resultados muito positivos, pois 

as reuniões passaram a ser mais proveitosas e produtivas. É importante lembrar 

que, depois das reuniões, as decisões tomadas pelos membros do CE eram 

divulgadas para todos os interessados, principalmente para aqueles que tinham 

apresentado sugestões. A comunidade passou a se interessar mais pela escola, a 

se sentir mais pertencente àquele lugar. O CE também passou a trabalhar junto com 

a APM, opinando e decidindo sobre a utilização das verbas recebidas e a 

contratação de funcionários pela APM, sempre através das comissões.  

Acredito que o momento de maior participação na Escola Vieira foi 

quando da formação dessas comissões. 

Houve um fortalecimento desse CE, e a repercussão foi grande. A 

diretora imposta não conseguia mais manter o estado de coisas como o fizera até ali 

− seu poder de manipulação enfraquecera − e ela foi deposta em dezembro de 1999. 

Outra diretora indicada pela Diretoria de Ensino fora colocada para 

tentar a desmobilização. Esta se valeu de formas diversas de pressão – “erros” nos 

pagamentos dos professores envolvidos, ameaças veladas etc. 

A dirigente regional foi à escola para participar de diversas reuniões da 

APM, pois estava perdendo o controle do direcionamento dos gastos, que detinha 

até então. 

Considero esse momento um marco da minha participação oficial e 

efetiva nessa escola. Com sua postura autoritária e intimidativa, a dirigente conseguiu 

fazer com que o grupo de professores se afastasse das atividades participativas da 

escola. Eu também me sentia ameaçada e com medo; estava numa situação muito 

delicada − de um lado, a dirigente regional de ensino de São Bernardo do Campo e, 

de outro, o professor que lutava pela melhoria da escola. Resolvi a questão dizendo 

ao professor: “Não tenho coragem de enfrentar a dirigente, mas também não tenho 

coragem de deixá-lo sozinho. Você aceita que o ajude em tudo o que for preciso, 

desde que meu nome não apareça?” Ele aceitou imediatamente, e nós formamos uma 

dupla muito coesa. Pesquisávamos legislações, escrevíamos as denúncias, 

discutíamos, corrigíamos, e ele assinava. O trabalho de pesquisa das leis foi muito 

difícil e demandou muita dedicação. Muitas vezes, recorremos a um amigo advogado, 

que muito nos ensinou e orientou durante esse período. Era comum passarmos a 

noite estudando algumas leis que seriam discutidas na reunião do CE ou da APM, no 
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dia seguinte. Adquirir esse conhecimento foi muito importante para o êxito do nosso 

trabalho. 

Numa das reuniões a que a senhora dirigente compareceu, com sua 

postura autoritária, não conseguiu fazer valer sua vontade, pois, legalmente, tinha 

apenas direito a voz, e não a voto. Frustrada, tentou se prevalecer abusivamente de 

suas atribuições de dirigente regional de ensino para encerrar as atividades, mas a 

lei não estava do seu lado, e nós, conhecendo nosso direito, continuamos a reunião. 

Essa foi sua última aparição na escola e, sem dúvida alguma, marcou o nosso 

fortalecimento como membros participativos daquela comunidade. 

A diretora ficou ainda mais enfraquecida, e sua capacidade de contra-

argumentar se reduziu significativamente. Deixou o cargo em 2000. 

Outro diretor “nomeado” apareceu. Esse tinha um discurso mais fraco, 

praticamente limitado a reproduzir as palavras da dirigente regional. Tentou ser 

autoritário no início, mas logo caiu em descrédito; ficou no cargo até 2002. 

Essas más administrações tiveram reflexos em toda a comunidade 

escolar, principalmente nos alunos. A escola encontrava-se num estado de 

desorganização tal, que aumentaram as depredações. Cansados do mau 

atendimento por parte das direções, os pais deixavam de participar das atividades 

escolares. Tendo aceitado fazer “acordos caseiros”5, a grande maioria dos 

professores se limitava a cumprir seu horário de trabalho, sem se interessar pelas 

necessidades da comunidade local. 

Paralelamente a tudo isso, fortalecia-se meu trabalho como diretora 

executiva da APM. Com o apoio de alguns colegas, conseguimos nossa autonomia 

como Associação e regularizamos a situação financeira da entidade e o emprego 

das verbas recebidas. 

O resultado dessa administração era notado por todos, pois permitiu a 

aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos e a montagem e o 

funcionamento da sala de vídeo, da biblioteca e do laboratório. 

Quanto à situação financeira, a APM estava, em 1997, com um déficit 

de R$ 30.000,00 (verbas repassadas pelo FDE) e, em 2007, tinha um caixa de R$ 

18.000,00 (verbas oficiais e recursos próprios). 

                                                 
5 Chamamos “acordo caseiro” qualquer permissão, favor ou congênere cedido ou concedido pela 
direção da UE que favoreça individual ou coletivamente funcionários ou professores em situações que 
não estejam dentro da legislação. Esse tipo de acordo é também uma troca de favores, pois, uma vez 
recebido o benefício, sela-se tacitamente o compromisso de apoio às decisões da direção. 
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Os resultados desse trabalho junto à APM e ao CE cresceram em São 

Bernardo do Campo. Fomos convidados pela Apeoesp a montar uma comissão de 

fiscalização das verbas recebidas pelas APM das escolas estaduais da cidade e 

levamos nossa experiência a várias escolas da região. 

No início de 2000, demos uma aula sobre APM e CE, num curso 

preparatório para o concurso de diretor de escola e uma palestra na Câmara 

Municipal de São Bernardo, ambos promovidos pela Apeoesp. Nesses eventos, 

entramos em contato com vários diretores, professores e pais de alunos de escolas 

de São Bernardo e, no decorrer daquele ano e do seguinte, éramos sempre 

procurados para esclarecer dúvidas, receber denúncias de má utilização de verbas e 

pedidos de ajuda.  

Participamos também do Congresso Estadual de Educação, realizado 

pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), 

em outubro de 2001, informando nossos resultados e os êxitos alcançados e 

mostrando como, através da organização e da participação, mudamos os rumos das 

coisas. 

Esses trabalhos duraram até o momento em que alguns membros do 

sindicato quiseram dar um caráter político-partidário às nossas atividades, e nós não 

concordamos. 

No mesmo período, eu fazia parte da comissão disciplinar do CE da 

Escola Vieira e, como os casos de indisciplina haviam aumentado muito e nós, 

professores, vivíamos constantemente ameaçados pela Direção, com o ECA, resolvi 

procurar o Conselho Tutelar da cidade, e firmamos com ele uma parceria. Os 

conselheiros foram até a escola, nos horários de HTPC e nos esclareceram sobre a 

legislação, os direitos e deveres dos alunos, da escola e da família. Em 2002, 

convidaram-nos a participar do Fórum de Direitos e Deveres das Crianças e 

Adolescentes de São Bernardo do Campo. Só o professor Paulo Roberto e eu 

aceitamos o convite e, durante praticamente um ano, trabalhamos em parceria com o 

Conselho Tutelar da região.  

Meu caminho agora estava na organização mobilizadora dessa 

comunidade. O mesmo professor − a quem considero o protagonista de todas as 

conquistas dessa escola − me convidou para iniciar com ele um movimento pela 

implantação do ensino médio. Era preciso reorganizar a autoridade no interior da 
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escola, para garantir a pluralidade de idéias e evitar a total submissão aos interesses 

da política local. 

A comunidade já tentara várias vezes implantar a ensino médio na UE, 

mas não conseguia resposta. A nova mobilização seria bem mais trabalhosa, pois as 

pessoas estavam descrentes e as portas da UE foram fechadas pela direção. Como 

ponto de encontros e discussão, usamos o Clube de Mães, que fica próximo à 

escola. As reuniões eram quinzenais, aos sábados à tarde − horário escolhido pelas 

mães. A cada reunião, aumentava o número de pessoas presentes.  

Essas reuniões começaram no final do primeiro semestre de 2001, e 

logo elegemos uma comissão que representaria judicialmente todos os envolvidos − 

era formada por mim, por um professor e por mais duas mães, uma das quais é hoje 

nossa aluna no EJA. No final de outubro, protocolamos o pedido de implantação do 

ensino médio, seguindo toda a hierarquia e chegando até a Secretaria da Educação. 

Acredito que tenhamos conversado com cerca de duzentas pessoas, 

durante todo o período de trabalho. Foram às reuniões alguns membros de outras 

associações da comunidade (Amigos de Bairro), oferecendo-nos apoio. Nós o 

aceitamos imediatamente e ainda fomos procurar outras associações, para buscar 

mais apoio. 

Assim, nos organizamos para esclarecer os direitos da comunidade e 

colher assinaturas de um novo documento, embasado em leis (ECA, LDB etc.) que 

validavam os direitos dessa comunidade. Fizemos três tipos de documento: o 

chamado Geral reuniu duas mil assinaturas e expressava o apoio da comunidade ao 

nosso movimento, o chamado Mães, com quase cento e cinqüenta assinaturas, 

firmava o compromisso das mães de matricularem seus filhos no ensino médio da 

Escola Vieira e o chamado Comunidades de Bairro consistia de cinco documentos, 

de associações da região, apoiando a implantação do ensino médio. 

Incluímos, ainda, o pedido de viabilização do ensino médio de EJA 

para a Escola Walter, vizinha à nossa e que também queria a implantação do curso. 

Anexamos todos esses documentos à nossa pesquisa e a enviamos, através de um 

requerimento assinado pela comissão responsável pelo movimento, à supervisão da 

escola, à Diretoria de Ensino e à Secretaria da Educação, que encaminhou o dossiê 

à Cogsp. 
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Esperávamos a resposta ao nosso pedido, quando uma mãe nos 

procurou para contar que fora informada de que não haveria ensino médio na Escola 

Vieira, o que desencadeou um fato muito bonito. 

Dirigindo-se a um professor que era membro da comissão, disse um 

aluno: “Professor, eu sou maior de idade e já falei com a minha mãe. Não vou fazer 

essa matrícula, porque nós temos que ir até o fim e nós confiamos em vocês.” Mais 

de 75% dos alunos deixaram de se matricular nas escolas indicadas, criando um 

grande constrangimento para a dirigente de ensino, que ficava numa situação 

delicada. Então, já sem a opção de seguir os trâmites regulares, respeitando a 

hierarquia das instâncias, fomos diretamente para a Cogsp, em dois ônibus cedidos 

pela Apeoesp.  

Chegando lá, aproximadamente trinta pessoas foram recebidas por 

uma professora chamada Elisângela: o professor e eu, dois membros da Apeoesp e 

muitos pais e alunos. 

A professora Elisângela não conhecia o teor do nosso documento, mas 

nos atendeu com solicitude e respeito. Acredito que, depois de tomar ciência do 

processo que construímos, ela passou a agir de forma diferente da Diretoria de 

Ensino de São Bernardo do Campo, dando-nos total apoio. A confiança entre nós foi 

recíproca, e não precisávamos da intermediação da Diretoria de Ensino para as 

decisões. Na verdade, para a professora Elisângela, nós éramos a voz da 

comunidade e representávamos suas necessidades. 

Nessa época, a diretora autoritária tinha sido substituída por outro 

diretor, também indicado pela dirigente, a mando de quem ele tentava dificultar ao 

máximo nosso trabalho − por exemplo, dizendo que só abriria ensino médio no 

período noturno. Firmes no nosso propósito, nós ligamos diretamente para a 

professora Elisângela, na Cogsp, e assim conseguimos atender às necessidades da 

comunidade.  

Em 2002, enquanto a maioria das escolas de São Bernardo do Campo 

fechava salas, a Escola Vieira abriu nove salas de aula para o ensino médio, que 

funcionam até hoje. 
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Quando a primeira turma do ensino médio EJA concluiu o curso, em 

2003, ligamos para a professora Elisângela, que era então diretora em uma escola 

no interior de São Paulo, para lhe contar como frutificaram seu esforço e seu apoio 

às nossas reivindicações: formavam-se os primeiros alunos da primeira turma do 

ensino médio EJA, e ela também era responsável por isso. Ela ficou muito 

emocionada por termos nos lembrado dela e chegou a chorar, ao telefone: “Hoje foi 

um dia especialmente triste para mim − tive muitos problemas −, mas, com essa 

ligação, vejo que, no fim, as coisas vão pelo caminho certo, quando somos 

comprometidos com nosso trabalho, e essa ligação de vocês me traz muito conforto 

e alegria.” 

Na verdade, agradecidos estávamos nós, por ela ter acreditado no 

nosso trabalho e ter concorrido para atender àquela comunidade. Aprendemos muito 

com a comunidade, e a troca de experiências foi fundamental para o resultado final 

do nosso trabalho. 

Em 2000, uma professora − que aqui chamaremos Sandra − se 

aproximou do nosso trabalho na escola e eu a convidei para participar do processo 

de compras e, logo depois, das reuniões da APM e do CE. Ela surgiu num momento 

muito atribulado: havia muitas tarefas a cumprir, e éramos apenas Paulo Roberto e 

eu para executá-las. 

Sandra começou ajudando com as compras e com os preenchimentos 

dos papéis para as prestações de contas e, nas reuniões, era estimulada a 

expressar suas opiniões. Quando dei por mim, ela já se tinha tornado uma pessoa 

fundamental para o trabalho. A equipe havia crescido − éramos, agora, três 

professores. 

Quando, em 2005 e 2006, eu não pude trabalhar na Escola Vieira, foi 

ela quem esteve ao lado do professor Paulo Roberto. Sua participação foi muito 

importante: agregou novos conhecimentos e novos olhares ao nosso trabalho. 

Envolveu-se de tal forma que, em 2005, foi eleita diretora executiva da APM, ficando 

no cargo por dois anos. 

A mudança de Sandra foi nítida − tal como acontecera comigo, ela 

cresceu muito como pessoa e como profissional. 
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3.1 O MESTRADO 

 

Era o ano de 2004, e eu, refletindo sobre meus planos para o futuro, 

procurando pensar em onde gostaria de estar dali a alguns anos. Embora eu 

reconhecesse que aprendi muito atuando na rede estadual de ensino − conheci 

outras realidades, muito diferentes da minha experiência profissional até ali −, 

percebi que, se continuasse só ali, não iria muito longe. 

Pensando em tudo o que vivemos com a comunidade, através da 

participação na rede pública, e nos êxitos que tiveram nossas lutas, entendia que 

essas experiências deveriam ser mais divulgadas, pois todos poderiam fazer o que 

nós fazíamos, e isso melhoraria as escolas, principalmente quanto aos recursos. 

(Durante a minha atuação, havia na escola tantos recursos6 pedagógicos adquiridos 

com dinheiro vindo do Estado, que foi preciso reservar uma sala só para eles). 

Paralelamente, eu continuava estudando e, numa das especializações 

por que passei, uma professora me sugeriu fazer mestrado. Inicialmente, me 

assustei, pois mestrado era muito para mim − eu achava. 

Mais algum tempo e outro período de reflexão: onde quero estar em 

cinco anos? Peguei-me pensando no que queria em termos materiais, também, e 

cheguei à triste conclusão de que, na rede pública, mal conseguiria manter o que 

tinha. Precisava fazer alguma coisa. Na graduação, o salário é melhor, mas era 

preciso ter o “tal mestrado”. 

A conjunção da necessidade com a vontade e a oportunidade da bolsa 

oferecida ao professor da rede pública estadual me levou a procurar conhecer 

algumas universidades. Encontrei na Metodista um curso que me atraiu e estava 

perto da minha casa e do meu trabalho. 

Tratei de preparar o material para a inscrição no processo seletivo e, 

depois, participar das etapas de seleção. 

Quando me apresentei para a entrevista, no processo de seleção, 

imaginava que iriam adorar meu projeto, já que contava minha experiência de êxito 

no CE e na APM, mas não aconteceu bem assim. Um dos entrevistadores, o 

professor Joaquim Gonçalves Barbosa, chamou minha experiência apenas de 

                                                 
6 Entre outros, havia equipamentos eletrônicos (televisores e aparelhos de videocassete), projetor de 
slides e de transparências, fitas pedagógicas, mapas, dicionários, jogos educativos, papel sulfite para 
uso dos professores e dos alunos, peças do corpo humano em resina etc. 
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“exitosa”, mas sem muito valor científico, já que não se baseava em nenhum autor, 

mas apenas em minhas observações. Melindrada, disse que era exitosa, sim, e que 

me orgulhava muito dela; que ele estava me colocando contra a parede e, como eu 

queria a vaga, estava me deixando numa situação delicada. Acabamos rindo da 

situação e, depois de mais algumas perguntas, dele e da professora Lindamir 

Cardoso Vieira Oliveira, que também estava presente, encerrou-se a entrevista. 

Fui aceita no curso como orientanda da professora Lindamir e comecei 

a procurar os livros dos autores sugeridos. Pelo que entendia, faltava-me uma base 

teórica, e eu precisava resolver isso para conseguir o título. 

No segundo semestre de 2006, cursei uma disciplina eletiva ministrada 

pelo professor Joaquim Gonçalves Barbosa. Queria conhecer suas idéias, saber 

como ele pensava − afinal, ele não tinha se interessado pelo meu projeto, na ocasião 

da seleção, e eu ainda não tinha digerido isso muito bem. 

Na primeira semana de agosto de 2006, minha então orientadora, a 

professora Lindamir Cardoso Vieira Oliveira, reuniu todos os seus orientandos para 

nos comunicar que estava se desligando da Universidade Metodista, pois tinha 

passado em concurso público, para desenvolver suas atividades numa Universidade 

Federal, e estava de mudança para outro estado. Ficamos chocados com a notícia, 

e eu não escondi minha surpresa, mas desejei-lhe sorte. Não havia mais nada que 

se pudesse fazer a respeito.  

No mesmo dia, enviei um e-mail para a coordenação do programa, 

perguntando o que teríamos que fazer a partir daí e pedindo que me fosse permitido 

ser orientada pela professora Maria Leila Alves. A coordenação me respondeu que 

faria uma reunião com o Colegiado e só depois teria uma resposta para mim e para 

os demais orientados da professora Lindamir. 

Fez-se então uma reunião com a coordenação e todos os orientandos 

da professora Lindamir, mas essa reunião não só não me esclareceu como me 

deixou mais apreensiva − passei a questionar a instituição onde havia escolhido 

estudar, que agora me parecia muito frágil. 

Havia ainda os alunos de uma disciplina a ser ministrada pela 

professora Lindamir às terças-feiras pela manhã e, passados já quinze dias desde a 

reunião com a coordenação, não sabíamos que rumo se tomaria. A pedido do grupo, 

marcou-se uma nova reunião − dessa vez, entre os orientandos, os alunos 

matriculados na disciplina da professora Lindamir Cardoso Vieira Oliveira, a 
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coordenação e os professores Décio Azevedo Marques de Saes e Joaquim 

Gonçalves Barbosa. Esses professores seguiam a mesma linha de pesquisa da 

professora Lindamir e se propunham encontrar uma solução junto conosco. A 

coordenação propunha que esperássemos a contratação de um novo professor, o 

que já estava em processo, e ficássemos sob sua orientação. 

Não fiquei confortável com essa opção. Não concordava com isso. 

Acreditava que merecia e era meu direito ter um orientador durante todo o tempo em 

que estivesse matriculada no curso. Lembro de ter feito a seguinte colocação: 

“Quando escolhi a Metodista para fazer meu mestrado, depositei aqui os meus 

sonhos e não posso aceitar essa proposta. E mais, diante do quadro que se 

apresenta, questiono a fragilidade desta instituição e não gostaria de voltar para 

minha casa levando essa preocupação.” 

Os professores Décio Azevedo Marques de Saes e Joaquim Gonçalves 

Barbosa se dispuseram a dividir entre si os orientandos, e cabia a cada um de nós 

escolher com qual deles ficaríamos. 

Durante a reunião, observei aqueles dois professores. Qual deles 

escolheria? Que critérios usaria para a escolha, uma vez que ambos me eram 

desconhecidos? O único contato que tive foi com o professor Joaquim Gonçalves 

Barbosa, durante a entrevista de seleção, e ele não havia se interessado pelo meu 

projeto. 

Enquanto a reunião acontecia, comecei a refletir sobre tudo o que 

estava acontecendo naquela sala. Olhava para o professor Décio e depois para o 

professor Joaquim, e fiquei assim alguns minutos. Os outros alunos já estavam 

fazendo suas opções. Chegaria a minha vez, e eu precisava me decidir. Olhei para o 

professor Joaquim Gonçalves Barbosa e senti que ele estava preocupado com a 

imagem da instituição, com a linha de pesquisa e, acima de tudo, com os alunos. 

Isso era claro. Ele tomava para si uma responsabilidade que não lhe cabia 

diretamente e, mais ainda, era sabido que não estava muito bem de saúde. Fixei 

meu olhar nele e pensei: ele é uma pessoa boa. Decidi escolhê-lo como orientador. 

Fui a última a optar. 

Quanto à disciplina de terça-feira, o professor Joaquim a assumiu 

também. 
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Quando, numa de nossas orientações, contei a ele tudo isso, 

percebemos que o que me levara a me decidir foi o fato de ele pensar no grupo − 

mesmo doente, ele deu prioridade ao coletivo. 

As aulas começaram, e eu passei a entender um pouco mais sobre a 

linha de trabalho do meu novo orientador. 

Desde a primeira orientação, ele deixou muito claro que não seguia 

uma linha tradicional de trabalho. De minha parte, eu expliquei-lhe minhas idéias e 

falei um pouco sobre meu trabalho; ele me sugeriu que contasse a história das 

pessoas envolvidas no trabalho de participação da Escola Vieira. Adorei a idéia − era 

exatamente o que eu queria, embora não soubesse como explicá-lo. 

Entrei nessa escola em 1997 e trabalhei até 2004. Não consegui aulas 

nessa escola nos anos de 2005 e 2006 e, quando consegui voltar, em 2007, percebi 

que se perdera muito do material que havíamos conseguido, por conta das más 

administrações por que a escola passou. Isso me causou profunda tristeza e um 

enorme desencanto − cheguei a perder o interesse pela minha pesquisa. 

Conversei com o professor Joaquim sobre esses sentimentos, e ele 

tentou me animar. Mas eu ainda o via com certa desconfiança − afinal, no processo 

seletivo, ele não tinha se interessado pelo meu trabalho e agora teria que me 

orientar. 

Deixei de procurá-lo por algum tempo, mas continuava a pesquisa 

bibliográfica sobre participação. Refleti mais um pouco e voltei a procurar meu 

orientador. Mais uma vez, ele tentou me animar e me incentivar. Começamos a 

entender melhor o meu trabalho. 

Hoje, costumo dizer que ele “está sempre tentando vender o meu 

peixe”, ou seja, sempre valoriza as minhas idéias e procura fazer com que eu me 

sinta mais segura. Outra virtude do professor Joaquim é sua capacidade para ouvir o 

que não consigo falar. 

Passamos a ter encontros mais freqüentes e a discutir muito nossas 

idéias. Foi um processo de amadurecimento da minha pesquisa e de mim mesma, 

como pessoa, professora e aluna do mestrado.  
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4 DE TRABALHADORA RURAL A PROFESSORA DE MATEMÁTICA 
 

Neste capítulo, trazemos a história de vida da professora Sandra − um 

relato de quatro horas de gravação, colhido em duas sessões. 

Nasci em 17 de maio de 1971, em Igaraí, interior de São Paulo, 

próximo à cidade de Mococa. Meus avós maternos moravam num sítio; o sítio era 

deles. Era do sítio que eles tiravam o sustento. Meu avô sempre trabalhou, e minha 

avó o ajudou até começarem a nascer os filhos. Ela teve dez filhos, mas dois 

morreram bem novinhos; hoje eu entendo que por falta de atendimento médico, 

porque comida não faltava − eles plantavam. Quando faltava alguma coisa, um 

vizinho ajudava o outro. Isso era normal acontecer lá, acontece até hoje. Por 

exemplo, quando minha avó não tinha café, ela trocava rapadura (que era feita no 

engenho) por café, e assim por diante. Então, as necessidades não eram de 

alimentos, e sim de atendimento médico e de esclarecimento para aquelas pessoas. 

Tive um tio que morreu um pouco antes de eu nascer, e eu sempre ouvi de minha 

mãe que a causa da morte foi porque se “misturou sangue na urina”. Hoje eu sei que 

o que ele teve foi uma infecção, e não foi tratado. Minha mãe é a quarta filha. O sítio 

existe até hoje, alguns tios ainda moram lá. Meu avô e minha avó já faleceram − ela, 

há cerca de três anos. 

Meus bisavós paternos vieram fugidos da Itália, fugidos da Guerra, e 

foram trabalhar no interior de São Paulo, nas colheitas de café, cuja mão-de-obra 

deixava de ser escrava e empregava imigrantes. Tanto meu avô quanto minha avó 

trabalhavam na lavoura do café e moravam na fazenda. O dono da fazenda dava a 

casa, e eles cuidavam do café. Podiam, também, plantar, numa parte do terreno, 

alimentos para seu sustento. Assim, eles cuidavam do café e não recebiam por isso, 

e o que eles tiravam do meio − milho, arroz, feijão − era deles. O que sobrava do uso 

em casa, eles vendiam ou trocavam entre os vizinhos. 

Meu pai tinha mais três irmãos que, como ele, ao crescer, trabalhavam 

na roça, junto com os pais.  

Depois de um tempo e de muita economia, meu avô conseguiu 

comprar um terreno bem grande na cidade, onde construiu cinco casas. Quando 

meu pai e minha mãe se casaram, foram morar numa delas. A partilha dessas casas 

foi muito interessante. Como eram quatro filhos e havia cinco casas, cada filho 
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receberia uma e a que sobrava ficaria com aquele que cuidasse dos pais até o fim. 

Como foi meu pai quem cuidou, esta ficou para ele. Eu até acho errado − não tinha 

que ter sido assim −, mas foi o que eles combinaram.  

Minha mãe tinha dezenove anos, quando se casou, e meu pai, trinta e 

dois. Depois de se casarem, foram trabalhar numa olaria. O sistema de trabalho era 

muito parecido com o da colheita de café: eles faziam o tijolo, metade ficava para o 

dono e a outra metade, para o meu pai. Então, para ter dinheiro, meu pai precisava 

vender a sua metade da produção, e, quanto mais eles trabalhavam, mais poderiam 

receber. A matéria-prima é o barro, que era tijolo de barro. Eu me lembro até hoje de 

todo o processo de fabricação. Engraçado, que eu me lembro disso, mas não me 

lembro de outras coisas.  

Assim, eu ficava com a minha avó, quando eu tinha alguns meses, e 

minha mãe já estava trabalhando num serviço duro e bastante pesado. Algumas 

primas ajudavam minha avó a cuidar de mim, para minha mãe continuar 

trabalhando. Minha avó faleceu pouco tempo depois do nascimento do meu irmão. 

Ele devia ter um ano e meio, no máximo. Com isso, não dava mais para minha mãe 

me deixar com as primas, pois elas também eram pequenas para ficar comigo sem a 

supervisão de um adulto e, como não havia outro jeito, meu irmão e eu íamos com 

meus pais para a olaria e passávamos o dia inteiro lá. Eles tinham um carrinho de 

bebê; meu irmão ficava deitado lá dentro e eu ia em pé, na frente, com eles nos 

empurrando. Isso, na ida e na volta do serviço.  

Para conseguir o barro, precisava cavoucar o barranco. Isso era meu 

pai que fazia. Ele ia com uma carroça puxada por dois cavalos, que um só não 

agüentava o serviço do dia inteiro. Escolhia o barranco. Não podia ser um barranco 

que tivesse muita pedra, pois fica falha, e o tijolo quebra. Meu pai cavoucava o 

barranco, e eu ia atrás dele, porque não dava para eu ficar com a minha mãe, que 

estava batendo o tijolo. Bater o tijolo é assim: tinha uma fôrma de madeira, que era 

dividida ao meio, para saírem dois tijolos. Ela tinha que bater a massa ali, cortar e 

levar para outro lugar. Então, para ficar para lá e para cá com a gente junto ela, 

ficava sem condições de trabalhar e nos cuidar. Então, meu irmão e eu 

acompanhávamos meu pai, na charrete ou na carroça, para buscar a terra. Ele 

cavoucava e trazia. Tinha uma espécie de um buraco no chão, onde se jogava a 

terra dentro. Mas esse buraco não é com cimento, é tipo uma tábua, para não deixar 

a água vazar. Você jogava a terra e jogava a água e os cavalos iam girando, para 
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amassar o barro. Um cavalo de um lado e outro, do outro, giravam e amassavam o 

barro. O barro saía amassado, e minha mãe batia. O forno tinha capacidade para 

aproximadamente vinte milheiros de tijolos. Quando fabricavam essa quantidade, 

levavam um dia inteiro para colocá-los no forno e uma noite toda para queimarem. 

Toda vez que acontecia a queima, meu pai levava algum conhecido 

para ajudá-lo. Interessante é que as pessoas que o ajudavam faziam isso 

gratuitamente. E, quando elas precisavam de alguma coisa, meu pai parava o 

serviço dele para ajudá-las também. Acontecia uma espécie de troca, mas sem 

marcar quantos dias cada um ajudou. A ajuda era de acordo com a necessidade de 

cada um. Não me lembro de ter ouvido qualquer comentário sobre um abusar da boa 

vontade do outro. Eles se ajudavam de coração. Ficamos nessa vida por uns quatro 

ou cinco anos. 

O trabalho não terminava aí. Precisava encher o caminhão com os 

tijolos, para a distribuição. Uma pessoa ficava dentro do forno, fazia as pilhas de 

tijolos e jogava os tijolos para alguém, dentro do caminhão, pegar. Quem enchia o 

caminhão eram meu pai, minha mãe e, às vezes, o motorista do caminhão, que era 

um funcionário da fazenda. 

O dono da fazenda, um senhor já de uma certa idade, ia muito em casa 

e ficava com a gente; embora tivesse muito mais condições materiais que nós, ele 

gostava de estar na nossa casa. Quando ele faleceu, os filhos não souberam dar 

continuidade à olaria, e ela faliu. 

Eu tinha aproximadamente cinco anos, nessa época. 

Meus pais não estudaram. Minha mãe tinha uma madrinha, que era 

professora, e a ensinou a ler e a escrever o pouco que aprendeu. Infelizmente, não 

era possível permanecer na escola, pois meu avô precisava dela para ajudar na 

plantação e na colheita. Minha mãe fazia o serviço muito melhor do que meus tios. 

Quando um vizinho precisava plantar, eles a levavam e, em troca do dia de trabalho, 

eles trabalhavam dois ou três dias para o meu avô. Então, para ele, não era 

interessante deixá-la estudar. Ele precisava dela ali, na roça. Até o transporte, que 

era feito em carro de boi, quem fazia era ela. De uma certa forma, ela aprendeu a 

lidar com os bois, que a obedeciam. Todas essas habilidades não permitiram que ela 

fosse estudar. O meu pai não estudou por falta de vontade, mesmo. Havia uma 

escola perto da fazenda onde eles moravam. Até hoje, a escola está lá. Não 

funciona mais, mas o prédio continua do mesmo jeito. Ele preferiu trabalhar com as 



 54
 

coisas dele. Ele não sabia nem escrever o nome dele, direito; quando assinava, 

faltavam letras. 

Nenhum dos meus tios estudou. O que tem um pouquinho mais de 

estudo é o tio Joaquim, que, quando tinha uns onze ou doze anos, foi morar com a 

irmã mais velha, que havia casado e morava em Campinas. Essa tia, quando 

chegou na cidade, percebeu que a coisa era bem diferente do que ela estava 

acostumada na roça. Então, ela procurou aprender. O tio Joaquim, na época, tinha 

onze ou doze anos e foi morar com ela. Ele, Joaquim, tem um pouco mais de 

estudo, de formação; tanto é que os filhos dele estudam todos na Federal de Lins, e 

tudo com o apoio dele. Ele não deixou os filhos trabalharem; sempre estudaram, e 

tudo em escola pública. Ninguém é de escola particular, e eles estudam o dia inteiro. 

A mulher dele é professora.  

Meus pais passaram para nós a forma como eles foram criados. Não 

conheciam outro modelo de educação. Acreditavam que era daquele jeito. 

Entendiam que continuar trabalhando com os pais era o melhor para os filhos. 

Com a falência da olaria, meu pai comprou um trator. Ele tinha juntado 

um pouco de dinheiro do trabalho da olaria, pois, mesmo não sabendo ler e 

escrever, para fazer negócio, ele era bom. Ele vendia seus tijolos e economizava. 

Vendeu também a casa que ganhou por cuidar da minha avó. Aí, ele começou a 

trabalhar com o trator. E, mesmo com o trator, nós, filhos, íamos junto, porque minha 

mãe também trabalhava com ele, e não tinha como pagar alguém para ajudar nesse 

serviço; então, era minha mãe quem o ajudava. Por isso, novamente, meu irmão e 

eu íamos junto. Meu irmão Marcelo é três anos mais novo que eu. Eu conseguia 

ficar em pé no trator, e ele tinha que ser segurado, para não cair. Então, meu pai fez 

uma caixinha de madeira, metade madeira, metade lata, e encaixou no trator, e o 

Marcelo ficava lá dentro. Quando nós já estávamos grandes e tínhamos um pouco 

mais de força, ajudávamos a encher a carreta. Meu pai pegava areia no rio para 

vender para o pessoal da cidade. Às vezes, vendia para outra cidade. Quando a 

força dava, a gente ajudava, mas, na maioria das vezes, a gente mais atrapalhava 

do que ajudava. Creio que eu tinha uns seis anos, nessa época. Outra atividade que 

meu pai desenvolvia era transporte de mudanças. Quando o trator e a carreta 

estavam parados, ele fazia esse trabalho. Nem sempre ele era remunerado. Às 

vezes, recebia, outras, ficava com dó da pessoa e não cobrava. Ele não ia atrás, 

deixava para lá − dizia que aquelas pessoas precisavam mais do que nós.  
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Perto de completar sete anos, em 1978, eu entro na escola. Só fui 

estudar porque aquela prima que cuidava de mim quando era pequena estudava, 

então, ela começou a insistir para eu ir, até que ela pegou meus documentos e fez 

minha matrícula. Creio que, se dependesse dos meus pais, eu não teria ido para a 

escola. Eles não ficaram bravos por eu estar matriculada, mas também não 

ajudavam. Na época, o horário de aulas era das oito ao meio-dia. Eles acordavam 

cedo e iam trabalhar. Eu é que tinha que acordar na hora, sozinha. Mas eu não 

gostava da escola, porque não podia ficar junto com eles. E, quando voltava da 

escola, eu ficava sozinha em casa. Os dois estavam trabalhando, e o Marcelo estava 

junto com eles. Além de eu ficar sozinha, tinha que cuidar da casa. Eu tinha que 

fazer o serviço de casa e cuidar dos porcos, das galinhas e da horta de verduras que 

tínhamos no fundo do quintal. Eu fazia o serviço de qualquer jeito − era muito 

pequena, queria brincar.  

Luis, um grande amigo até hoje, foi uma pessoa que me ajudou muito, 

quando meu pai faleceu, em 1999. Ele e o Marquinho, que moram numa fazenda 

vizinha, iam até minha casa e me ajudavam a fazer o serviço, para depois nós três 

podermos brincar. O Marquinho tratava dos porcos. Como não tinha água encanada, 

o Luis buscava água na mina, que ficava no fundo do quintal. Eu limpava a casa de 

qualquer jeito e lavava a louça. A comida, minha mãe sempre deixou pronta. 

Só gostei da escola por causa da minha professora do primeiro ano, 

Ana Beatriz, que era uma pessoa muito boa. Não parei de estudar por causa dela. 

Eu era uma criança que estava acostumada a ficar com os pais o dia inteiro e, de 

repente, passava os dias longe deles. Eles chegavam em casa lá pelas nove horas 

da noite, dependendo do serviço que eles tinham para fazer. Por eu ficar sozinha, 

muitas vezes, eu chorava, que queria minha mãe, que queria meu pai, mas não tinha 

o que fazer. Aí, eu ia para a casa da minha tia. Só que − coitada da minha tia − 

também tinha os filhos dela, o marido, que ia trabalhar na lavoura. Como é que ela ia 

cuidar de mim? Então, eu sofria. Queria muito largar a escola, mas, por causa da 

minha professora, não o fiz. Ela era uma mulher muito especial; eu gostava muito 

dela. Por vezes, ficava conversando comigo. Quando via que eu não estava bem, 

me perguntava e me acalmava. Num instante, eu aprendi a ler e escrever. Eu 

aprendi, e ela ficava ali, comigo. Ela era muito amorosa. Ficava junto comigo, 

contava historinhas, pedia para eu escrever o que ela contava. Eu não escrevia 
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praticamente nada. Sabia escrever uma palavra ou outra, de tudo o que ela falava. 

Mas, mesmo assim, ela me elogiava.  

Era comum os filhos ajudarem os pais que, na maioria, trabalhavam na 

lavoura, e os levavam, pois não tinham quem cuidassem deles. 

Na mesma escola, estudavam todas as crianças da região, pois lá não 

tinha escola particular. Então, filho de comerciante, filho de dono de loja, dos 

caminhoneiros que tinham um pouco mais de condição estudavam junto com as 

outras crianças − a diferença é que eles podiam ficar com as mães, já as crianças 

filhas de lavradores, como era a minha família, ficavam em casa, longe do pai e da 

mãe. A professora morava na cidade de Mococa e tinha que andar trinta quilômetros 

para ir e mais trinta para voltar para casa. Ela era uma pessoa especial, muito 

amorosa, tanto comigo como com os outros alunos. No primeiro ano de escola, me 

saí bem; contas, eu já sabia fazer, quando entrei na escola − aprendi na época da 

olaria. Meus pais faziam suas pilhas de tijolos e eu com o Marcelo fazíamos a nossa. 

E é claro que eles faziam centenas, enquanto nós fazíamos uma, mas saía. Era 

muito mais uma brincadeira do que um trabalho, mas ali eu aprendi a contar e a 

fazer contas.  

No segundo ano, a professora já não tinha aquele carisma da primeira. 

Não era culpa dela − já era uma senhora de mais idade, devia estar se aposentando. 

Eu ia para a escola e não fazia nada. Ela era brava que só! Mas, para ela não brigar 

comigo, quando ela olhava para trás, eu fingia que estava escrevendo. Enchia o 

caderno de rabiscos. Não escrevia nada, nada. Ela olhava, eu fingia que estava 

escrevendo, ela virava de novo − ficava fazendo as coisas dela. Quando ela 

percebeu o que eu estava fazendo, chamou minha mãe, que, por não ter horário 

disponível, não compareceu. Ela, então, chamou a prima que havia me matriculado 

e contou o que estava acontecendo, mas não resolveu muita coisa. Melhorou um 

pouquinho, mas não o suficiente para passar de ano. Acabei reprovando o segundo 

ano. No ano seguinte, começou a trabalhar uma nova professora, que também não 

tinha o carisma da primeira. Eu já tinha reprovado uma vez, não queria reprovar de 

novo. Passei a estudar o suficiente para ser promovida. Não estudava além disso. 

Naquela época, não via objetivos para freqüentar a escola. Achava que 

ficaria na mesma vida dos meus pais e, assim, não tinha muito sentido passar por 

tudo aquilo. Mas minha prima não me deixou sair da escola. Em sua casa, todos os 
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irmãos estudavam. Minha tia não tinha necessidade de ir trabalhar com o marido e 

podia cuidar dos filhos. Ele era pedreiro; ganhava pouco, mas não precisava levar a 

mulher. Todos os meus primos estudaram. Um deles se formou engenheiro. Eles 

tiveram outra estrutura social. Então, o diretor e a professora procuraram minha tia, 

para tentar me ajudar. Terminei a quarta série “aos trancos e barrancos”. Todas as 

professoras que eu tive me diziam: “você tem capacidade, você aprende rapidinho, 

você sabe fazer. Por que você não faz?” Eu não tinha vontade de fazer. Só me 

animava quando alguém não sabia: aí, eu ia e ensinava − mas eu não tinha 

paciência de pegar o meu caderno e fazer a lição.  

Quando estava na terceira série, faço a matrícula do meu irmão, 

Marcelo. Ficávamos nós dois em casa, limpando, tratando dos bichos e fazendo 

arte. Já não me sentia tão sozinha como antes. Ele também reprovou a segunda 

série. Era como eu, não fazia nada − queria estar com os pais. 

Fui para a quinta série no período noturno, pois não havia outro 

horário. Da quinta série, eu gostava, pois podia ficar junto do meu pai o dia inteiro. 

Antes de terminar a quarta série, minha mãe ficou grávida. Ela passou muito mal na 

gravidez e precisou ficar em repouso, não podendo trabalhar. Quando minha irmã, 

Maria, nasceu, minha mãe continuou em casa e cuidava de tudo. Eu passei a ajudar 

meu pai e, quando ele via que estava chegando o horário, me deixava em casa. Eu 

tomava banho e ia para a escola. A quinta e sexta série foram dessa forma. Depois, 

minha mãe voltou a trabalhar, mas eu já não me ressentia de ficar sozinha − 

ficávamos eu, o Marcelo e a Maria. Comecei a cuidar da Maria quando ela tinha 

pouco mais de um ano. Não era um cuidado eficiente, mas era o que se podia fazer. 

Marcelo passou a cuidar dos porcos e das galinhas e a buscar água na mina. 

Quando faltava água na cidade, a vizinhança toda vinha buscar água na minha casa. 

Isso acontecia ao menos uma vez por semana e, nesse dia, eu não tinha sossego. 

Não podia negar água, vendo que as pessoas precisavam. A água encanada só foi 

colocada em casa quando eu estava na oitava série. 

Quanto à escola, continuava não gostando, mas tinha que ir. Ninguém 

me obrigava, mas, na minha cabeça, eu pensava: “eu tenho que estudar”. E a prima, 

sempre dois anos na minha frente, me estimulava. Ela não parava, e eu não parava 

também. Marcelo fez da mesma forma. 



 58
 

Muitas vezes, eu saía escondida do diretor, ia para casa e avisava que 

tinha saído da escola. Mesmo assim, quando cheguei à oitava série, eu ganhei um 

prêmio, pois o meu boletim foi melhor da escola.  

Antes de concluir a oitava série, fui trabalhar, com carteira registrada, 

na lavoura de café. Fiz isso porque queria o meu dinheiro. Não que meus pais não 

me dessem as coisas, mas tinha coisas que eu queria e eles não podiam me dar. 

Assim que eu tive idade suficiente para tirar carteira, doze anos, passei a trabalhar 

para os outros. Mas, mesmo nessa época, eu continuava ajudando meus pais nos 

finais de semana e parte do meu salário eu dava para eles. Creio que, para o meu 

pai, isso não foi bom. Como fazia tempo que eu o ajudava, eu sabia fazer tudo. Por 

exemplo, a areia é vendida por metro cúbico, a lenha e o bambu, também, e eu 

sabia medir na carreta. Ele também sabia, pois foi ele que me ensinou. Quando iam 

outras pessoas com ele, não sabiam e enchiam de qualquer jeito. Nós fizemos uma 

carreta com um metro de altura, dois de comprimento e um de largura. Você enchia 

até a altura correspondente ao pedido do cliente. Às vezes, ele ia entregar uma 

carreta e eu ficava enchendo outra − eu sabia encher, deixava certinho. Para ele, 

não foi interessante. Ele não queria que eu fosse; não pelo serviço, mas porque teria 

que arrumar outra pessoa para isso. 

Assim, fui trabalhar na lavoura de café, carpindo, colhendo café, 

arruando. Arruar é limpar embaixo dos pés de café, onde o café vai cair quando 

estiver maduro. No final de semana, tinha também as tarefas de casa. Meu pai 

trabalhava com trator e plantava arroz, feijão e milho. Na época de colheita, era uma 

loucura, tanto na minha casa, quanto na casa do meu avô. Do meu avô, chegavam a 

fazer mutirão, em época de colheita. Porque é assim: o sítio é pequeno, se imaginar 

uma fazenda, mas, para uma pessoa cuidar, é grande.  

As crianças que moravam no sítio paravam de estudar, na época da 

colheita. As da cidade, não, porque eram poucas pessoas que plantavam, não 

tinham terra. Meu pai plantava, porque, como ele tinha o trator, ele arava as terras 

para o dono da fazenda e, além de pagar a aração para ele, dava um pedaço de 

terra para plantar. Na cidade, até hoje, a maioria das pessoas trabalha no corte da 

cana-de-açúcar e na colheita de café, como empregados.  
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A ajuda mútua era algo muito forte, naquela região. Meu pai, certa vez, 

acolheu um colono que havia trabalhado junto com meu avô, a quem meu pai 

conhecia desde pequeno. Esse senhor perdeu o emprego, quando veio o projeto 

Proálcool, e as fazendas pararam de fazer plantação de mantimento para fazer 

plantar cana. Ele era uma pessoa sozinha, não era casado nem tinha família. Foi 

morar no fundo de casa e ficou conosco até a sua morte. 

Ele me ajudava a cuidar das galinhas e dos porcos. Ensinou-me a 

mexer com as criações. Fez uma horta de verduras, e eu cuidava. Nós começamos 

a vender as verduras, mas, quando aparecia alguém necessitado, não cobrávamos 

nada. Fazíamos isso com os ovos também. Quando minha mãe chegava, no fim do 

dia, e perguntava dos ovos, dizia que eu mesma os tinha dado. Ela ficava nervosa, e 

eu tinha medo que ela não permitisse que ele morasse mais em casa, então 

assumia a culpa sozinha. 

Depois de um tempo na lavoura de café, consegui um emprego com 

um salário melhor, numa granja. Lá, eu trabalhava mais. Tinha que trabalhar no 

domingo, feriado, não tinha Natal, Ano Novo, nada. Todo dia era dia de trabalhar. Eu 

fui contratada na granja por um homem que me conheceu trabalhando no café, o 

Manuel − era ele que tomava conta da granja. Ele me contratou para classificar os 

ovos. Na granja, era assim: tinha o granjeiro, que era homem − esse serviço era para 

homem, não era tão maneiro. Eles tratavam das galinhas, carregavam tipo uma 

caixa com alça, espalhavam a ração para as galinhas, limpavam, varriam, limpavam 

os bebedouros, recolhiam os ovos e, além disso, tinham que bater a ração. Bater é 

misturar a quantidade proporcional de cada nutriente, porque, se faltar, as galinhas 

não botam como deveriam. Eles faziam isso e levavam os ovos para o depósito. No 

depósito, ficávamos, eu e outra menina, classificando os ovos de acordo com o 

tamanho: A, B ou C. Separávamos pelo tamanho e empacotávamos. Os pacotes 

eram de quantidades diferentes: de uma dúzia, de duas dúzias. Não é essa caixinha 

que eles põem, de plástico, no mercado − as outras caixinhas eram tão mais 

práticas. Já vinham as caixinhas no tamanho da quantidade de ovos que cabiam.  

Quando eles traziam os ovos da granja, tínhamos que fazer o balanço 

de quantos ovos foram recolhidos no dia, quantos quebraram e quantos foram 

vendidos.  
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Trabalhei na granja até o começo do segundo ano do ensino médio. 

Havia um loteamento na cidade, e minha mãe percebeu que poderíamos fazer 

blocos e vender. Assim, meu pai comprou uma máquina, e eu saí da granja para 

ajudá-los. Nós não tínhamos a betoneira, aquela máquina que faz a massa. Então, 

nós fazíamos na enxada, mesmo. Tinha que peneirar a areia, para não ficar 

qualquer tipo de cisco, que faz o bloco quebrar depois de pronto. Como a areia era 

meu pai quem buscava no rio, não comprava de nenhuma empresa, tinha que coar 

com a peneira e fazer a massa, e já não dava mais para minha mãe fazer isso 

sozinha; então, eu parei de trabalhar na granja. Eu fazia a massa para ela e 

colocava na máquina. Ela batia, um ferro descia, saía o bloco e a gente punha para 

secar. Colocávamos para secar e jogávamos água, enquanto estava secando; era 

um trabalho que precisava de cuidados durante o processo. Produzíamos cerca de 

seiscentos blocos por dia. Quando chovia, cobríamos os blocos com uma lona de 

caminhão.  

Meu irmão, Marcelo, passou a trabalhar no corte da cana. Quando ele 

chegava, de tarde, coava areia para a fabricação do outro dia.  

O negócio dos blocos durou aproximadamente um ano e, antes mesmo 

de terminar, fui trabalhar num supermercado da região, pois o dono, me conhecendo 

da granja, fez uma boa oferta de emprego, a qual não pude recusar. 

Quando comecei no mercado, estava começando o terceiro ano do 

ensino médio. Lá, fazia de tudo, até limpava o chão. Lá, funcionava assim: as 

pessoas iam ao balcão, pediam o que queriam, e eu buscava. Quando as pessoas 

iam às compras, traziam a lista com os itens “na cabeça” e várias vezes eles 

esqueciam diversos itens. Ao chegar em casa, se lembravam e precisavam voltar. 

Comecei a fazer uma lista para elas. Antes de pegar as mercadorias, eu preenchia a 

lista. Nela, eu anotava os pedidos, a marca e o tamanho. Depois de encaixotar, o 

motorista e eu fazíamos as entregas. O cliente apenas conferia. Facilitava muito a 

vida deles. 

Eu era querida pelos clientes, pois os comerciantes tentavam enrolar 

as pessoas, e eu não deixava isso acontecer. A maioria da mercadoria precisava ser 

pesada, não vinha empacotada, mas, quando o mercado estava cheio, era difícil 

atender as pessoas. Então, aprontava os pacotes: de um quilo, de dois ou de três. O 

outro funcionário pesava de qualquer jeito. Quando era o dono do mercado que 

pesava, ele fazia a mesma coisa, mas sempre para menos, nunca uma quantidade 
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maior. Às vezes, você põe a batata inteira e passa um pouco do peso. Era mais fácil 

eu deixar passando do que deixar faltando.  

Outro funcionário, João Leandro, me via fazendo tudo isso e 

questionava sobre o porquê de eu fazer tanta questão de pesar as mercadorias 

corretamente e ter tanto trabalho. Eu dizia apenas que não achava justo, pois as 

pessoas estavam pagando por tantos quilos e tinham que levar tantos quilos. 

Quando estava quase terminando o ensino médio, pensava que não ia 

estudar mais. Mas eu ficava vendo aquelas pessoas que iam ao mercado e o jeito 

que elas eram tratadas. Ainda tinha fazendas com alguns colonos; não como antes, 

mas ainda tinha. Essas pessoas não recebiam o pagamento todo no mês. Uma 

pequena parte era em dinheiro e a outra parte do pagamento, que era direito deles, 

era um vale escrito num papel, sem timbre e sem nada. Nesse papel, anotavam um 

valor − não me lembro quanto, mas era pouca coisa −, e, com isso, eles iam até o 

mercado, fazer compras. Não podiam ir a outro mercado, então, não podiam 

comparar preços. 

Existiam também cadernetas, onde anotávamos o que a pessoa 

comprou durante o mês e, no fim do mesmo mês, ela ia saldar sua conta. 

Geralmente, a soma tinha um valor maior do que eles realmente 

haviam gasto. Quando eu pegava essas cadernetas para somar, o dono do mercado 

não gostava muito, na verdade, ele evitava que eu fizesse esse trabalho, por que eu 

somava direito. Ele, o comerciante, somava de uma forma tal que a pessoa sempre 

ficava lhe devendo − por esse motivo, não gostava que eu ou o João somássemos 

as cadernetas. Nunca nos disse “eu não quero que vocês somem, porque vocês 

fazem isso”, mas sempre arrumava algo para fazermos nesses momentos. 

Quanto aos vales, não concordávamos com essa forma: as pessoas 

não podiam escolher o lugar onde comprar, porque só aquele mercado aceitava o 

vale, e a fazenda quitava com a apresentação dos vales pelo dono do mercado. 

Com isso, os preços eram sempre arredondados para cima, nunca para baixo. O 

peso das mercadorias, muitas vezes, faltando. Tudo isso me indignava. Conversava 

muito com o João sobre nossa situação, e ele já manifestava interesse em sair 

daquela vida e a intenção de voltar a seus estudos; ele ainda não concluíra o ensino 

fundamental. 

Comecei a pensar em sair dali para não ser explorada como aquelas 

pessoas eram e como meu pai havia sido até eu começar a trabalhar nesse 
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mercado. Meu amigo me incentiva muito para que eu estudasse depois do término 

do ensino médio. 

Em meio a esses sentimentos, conclui o ensino médio, trabalhando no 

mercado e trabalhando em casa, com meu pai. Quando ia para o sítio, trabalhava lá 

também. Gostava mais de ficar no sítio do que na minha casa − juntava todo mundo 

lá e ia trabalhar. As coisas funcionavam de forma a se ter mais confiança nas 

pessoas, na base da troca, e é assim até hoje. Agora, em julho, que nós fomos lá, 

meu tio estava trocando frango por café do outro vizinho, e todo mundo conhece 

todo mundo e tem confiança. Por exemplo, tem uma época do ano em que não tem 

colheita, mas, se acaba meu feijão, eu posso ir lá no vizinho e pegar, que sabe que, 

no fim do ano, quando eu colher, eu vou devolver. Tem essa confiança nas pessoas.  

Praticamente na mesma época, o projeto do Proálcool diminuíra o 

volume de plantação de cana; com isso, as pessoas conseguiram um pedaço de 

terra para plantar. O plantio mais fácil era o de arroz. Um tempo depois, minha mãe 

comprou uma máquina de beneficiar arroz. Quando acabou o loteamento e não 

estávamos mais vendendo tijolos, a máquina de arroz era o nosso sustento. Após a 

colheita, levavam o arroz com a casca para meus pais beneficiarem e polirem.  

Voltando ao mercado, vendo toda aquela situação de exploração, 

pensava: “eu tenho que estudar, fazer outras coisas da vida”. Procurei alguns 

cursos, mas na redondeza não havia − a única faculdade era de licenciatura, e ficava 

em Guaxupé. Prestei vestibular e cursei até a licenciatura curta. 

Assim que terminei a licenciatura curta, resolvi parar de trabalhar no 

mercado. Não agüentava mais a exploração com aquelas pessoas humildes. Eu 

também era explorada, pois meu trabalho ia da limpeza do chão até colocar preços 

na mercadoria e fazer cobrança. Na época da faculdade, o dono do mercado me 

ajudou. Meu pagamento era a conta para pagar a mensalidade da faculdade. Roupa 

e comida, minha mãe me dava, e a condução, era ele quem pagava − eu usava um 

ônibus fretado. Ele me adiantava o dinheiro das férias e do décimo terceiro e, 

quando chegava a época certa, fazia os descontos. Na faculdade, tinha aulas aos 

sábados de manhã, e ele me liberava, mas, quando eu vinha da faculdade, já descia 

na porta do mercado e lá ficava. Era um trabalho muito duro, porque, às vezes, 

trabalhava até as onze da noite e, no outro dia, tinha que estar lá às sete da manhã.  
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Quando terminei o segundo ano da licenciatura curta, parei de estudar 

e, na mesma época, saí do mercado. Fiquei em casa, ajudando com o 

beneficiamento do arroz e com a máquina de bloco, que só usávamos por 

encomenda. Fiquei assim durante uns nove meses, mas o dinheiro era pouco, e 

resolvi vir para São Paulo. Tinha o diploma de licenciatura curta, mas não tinha 

dinheiro para pagar a passagem de ônibus, e minha mãe não queria me dar, porque 

não queria que eu viesse embora. Fiquei um mês e meio vendendo ovos e frangos, 

juntando tudo que conseguia para comprar a passagem. Assim que completei o 

valor, coloquei minhas coisinhas na mochila e vim.  

Um casal de amigos da minha cidade morava aqui em São Bernardo. 

Antes de vir, eu liguei para eles e me hospedei por cinco meses em sua casa. Um 

outro amigo, que já havia concluído a faculdade, estava aqui também e trabalhava 

como professor numa pequena escola particular. Naquela época, estava difícil 

encontrar professores, e me ofereceram algumas aulas no período noturno. Aceitei 

apenas algumas, para me manter enquanto procurava um emprego de dia. Não 

pensava em ser professora por muito tempo, mas o tempo foi passando e não me 

surgiram outras oportunidades. Assim, fiquei trabalhando em período integral, como 

professora na Escola Walter. 

Logo consegui comprar minhas coisas e fui morar com duas amigas, 

que também eram da mesma cidade que eu. 

Naquela época, eu não me preocupava muito com a escola. Dava 

minhas aulinhas, era membro do CE e da APM, mas não havia reunião ou discussão 

− só levavam os livros de ata para os membros assinarem. A Escola Walter passava 

por uma reestruturação e todos os professores do ensino fundamental foram 

direcionados para a Escola Vieira, que era vizinha. 

Quando chegamos à Escola Vieira, em 1996, não fomos bem 

recebidos pelos professores. Existia uma separação na sala dos professores: o 

pessoal da Vieira, de um lado, e nós, que vínhamos do Walter, do outro lado da 

mesa. Sentimos diferença em vários pontos, inclusive na montagem de horários de 

aula. Depois, com o tempo, isso foi sendo superado, e passamos a conviver mais 

próximos.  

Na Escola Vieira, faltava todo tipo de material − recolhiam dinheiro dos 

professores para pagar um inspetor de alunos. No ano seguinte, entrou a Nilza, 

inspetora que está lá até hoje, mas a arrecadação de dinheiro continuava, fosse para 
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pagar o salário da inspetora, comprar água e até mesmo diários de classe. Mas eu 

não ligava muito − os problemas da escola não me importavam muito.  

Quando conheci essa comunidade, que é praticamente a mesma da 

Escola Walter, confesso que me assustei. Não pelas pessoas, mas pelas condições 

em que elas viviam dentro da favela. 

Quando comecei a dar aulas para aquela meninada, eu percebi que 

gostava de ensinar e que também gostava daquelas pessoas. 

Na mesma época em que trabalhava na Escola Walter, entrei no Sesi e 

trabalhei lá até o começo de 1999, quando meu pai ficou doente, e precisei sair de 

licença para cuidar dele, em Igaraí. Quando ele faleceu, eu voltei, mas já não tinha o 

emprego do Sesi e estava acostumada a trabalhar o dia todo. Assim, ficava na 

Escola Vieira. Creio que foi nesse período que passei a ficar com você. Logo veio a 

verba MEC, e ficávamos o dia inteiro fazendo compras, tudo fora do nosso horário 

de trabalho. O ensino médio já havia sido implantado. Era o primeiro ano. Nós 

ficávamos até tarde fazendo a papelada, ajudando o pessoal da secretaria. Você me 

convidou para ir a algumas reuniões da APM, e comecei a aprender como tudo 

funcionava. Na época, você era diretora executiva da APM.  

Até essa época, eu achava normal o que acontecia dentro da escola. 

Foi quando eu te conheci e você estava fazendo compras para a APM e me levava 

junto com você. Eu não tinha o que fazer e ficava te ajudando. Eu te via na escola, 

algumas vezes, pegando dinheiro daqui e dali, para comprar alguma coisa. Certa 

vez, os pais davam cinco reais, ao fazer a matrícula do filho; não é que se cobrasse 

− eles ajudavam por vontade própria. Daí, você juntava o dinheiro para comprar 

alguma coisa que estava faltando.  

Continuei trabalhando na Escola Vieira desde então, e, no ano de 

2000, algumas professoras me incentivaram a terminar a licenciatura em 

Matemática. 

Em 2004, fui eleita diretora executiva da APM. Em 2005, você, Silvana, 

não conseguiu aulas na Escola Vieira e foi trabalhar na Escola Walter. No total, você 

ficou dois anos longe da Escola Vieira. 

Quando eu comecei a fazer as compras com você e a participar das 

reuniões, logo me elegi para o CE. Quando terminou seu mandato, o professor 

Paulo Roberto foi eleito diretor executivo, e eu assumi um outro cargo na APM e 
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comecei de verdade a participar tanto das decisões e das execuções como da 

contratação de funcionários. 

No começo, eu não falava − pensava as coisas, mas ficava quieta. Via 

as coisas, mas me calava e, participando das reuniões, percebi que podia falar o que 

pensava. Passei a questionar. Comecei a perceber que o “acordo caseiro” não 

poderia existir, pois ele acaba corrompendo as pessoas, prendendo-as de uma tal 

maneira, que elas não vão mais pelo que é certo, e sim pelo que interessa a elas. 

Destrói qualquer trabalho dentro da escola.  

Cursei complementação pedagógica com Administração Escolar, 

quando era diretora executiva da APM. Acreditava que, com esse curso, entenderia 

um pouco da rotina da escola. Mas, na verdade, o pouco que eu aprendi foi através 

de leituras e de coisas que você e o Paulo Roberto me explicaram − não foi na 

Pedagogia. Quando entrei na complementação, eu percebi que o curso era um 

engodo, não acrescenta muita coisa. Não são todos, mas a maioria dos professores 

com quem tive aulas não me acrescentaram muita coisa. Era mais uma enrolação de 

aula que qualquer outra coisa. Mas eu já tinha começado, não pararia na metade; 

então, eu terminei, mas não foi aquilo que eu esperava que fosse, no sentido de 

aprendizagem. 

Quando passei a participar das atividades na escola, me senti 

motivada a ir para lá não só para dar minhas aulas. A participação acabava me 

estimulando a ficar ali. Sabia que eu tinha que estar presente, fazer alguma coisa 

diferente. Queria ajudar aquela comunidade. Aí, você vê algumas pessoas sendo 

exploradas do mesmo jeito, outras se deixando explorar porque é interessante.  

Participar dá muito trabalho. Exige conhecimento e tempo. As 

informações não vêm, você tem que ir atrás delas. Não é fácil para as pessoas 

participarem. Normalmente, as que participam são mais cobradas que as outras, nas 

suas atividades normais. 

Na época em que eu entrei na diretoria executiva da APM, a maioria do 

trabalho, quem fazia era o Paulo Roberto, mas eu procurava estar sempre junto, até 

que fui aprendendo e assumindo as responsabilidades do cargo. Nós ficamos nas 

nossas férias acompanhando os pedreiros da construção de uma nova entrada para 

os alunos e para o atendimento da comunidade. O CE decidiu essa mudança. Deu 

trabalho, tinha que ir atrás de pedreiro, de material. Ficamos as férias inteiras 

trabalhando nisso, para depois sermos chamados na diretoria para explicar o porquê 
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da mudança de entrada. Isso desgasta muito. Você está participando, está fazendo, 

mas é como se você fosse castigado por ter feito. Assim, as pessoas não vão 

participar mesmo. 

Algumas não participam por medo, não têm conhecimento não sabem 

fazer acontecer, têm medo de participar. Outros não participam porque é muito 

trabalhoso − você faz muitas atividades fora do seu horário de trabalho e, às vezes, 

precisa abrir mão de horários de lazer. Outros, porque não vão levar vantagem − se 

levassem vantagem, participavam.  

Nessa época, eu continuava a morar com meus amigos e percebi, com 

a experiência que eu estava adquirindo, que já podia ter o meu canto, com as 

minhas coisas. Passei a ter uma outra visão daquela vida. Com essa outra visão, eu 

passei no concurso, tanto do Estado quanto da Prefeitura de São Paulo, onde 

também trabalho como professora. Foi pesquisando leis da APM e do CE que 

aprendi algumas coisas que me ajudaram nos concursos. 

Mudei muito quando percebi que tinha responsabilidade sobre o que 

acontecia na escola. Diferente de uma pessoa que participa da reunião de qualquer 

jeito e outra que está presente, questiona, aprende e atua. A responsabilidade dessa 

pessoa é diferente daquela que está ali só por estar. Foi muita mudança na minha 

vida.  

No ano de 2004, após muitos pedidos feitos por nós, a escola recebeu 

verba para fazer uma reforma. Paulo Roberto, eu e outras pessoas não 

concordávamos com os itens que seriam reformados. Esses itens pertenciam a um 

tipo “padrão de reformas” da Secretaria da Educação e não condiziam com a nossa 

real necessidade. Assim, reunimos o CE e elegemos uma comissão para 

acompanhamento dessa reforma. Essa comissão, depois de ouvir professores, 

funcionários e pais de alunos, definiu prioridades e apresentou-as ao CE, que as 

aprovou. 

No pedido de reforma que fizemos, tanto para a Secretaria da 

Educação quanto para a Cogsp, continha o projeto que nós montamos para a 

escola. Elaborar esse projeto foi um trabalho muito difícil e demorado. Paulo Roberto 

e eu medíamos a escola durante o dia, e ele fazia os desenhos das plantas, à noite. 

Tudo foi cuidadosamente medido − medimos sala por sala, pedacinho por pedacinho 

daquela escola. Medimos a caída e o tamanho do morro, onde era mais caído e 
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onde era menos caído. Isso foi feito nas férias de julho. Foi um trabalho árduo de 

pesquisa; até à Faculdade de Arquitetura da USP você, Silvana, nos levou, para 

pesquisarmos as especificações técnicas. Tudo isso precisou ser feito porque a 

planta de que a FDE dispunha datava da construção da escola, em 1977, e estava 

totalmente desatualizada. Além da planta, calculamos o custo de cada prego, bloco 

e serviços de mão-de-obra necessários. Para isso, usamos as planilhas de custos 

fornecidas pela FDE. Entregamos toda essa documentação e esperamos para uma 

reunião com as partes envolvidas, mas, quando veio a “reforma padrão”, ficamos 

indignados e tentamos de todas as formas impedir sua realização. O professor Paulo 

Roberto chegou até a falar com um promotor público de São Bernardo do Campo 

sobre o que estava acontecendo. Um dia, eu fui sozinha. O Paulo Roberto não podia 

ir comigo, porque ele tinha que trabalhar na prefeitura. Eu fui falar com ele, e ele 

falou, meio em tom de ameaça: “Se você quer fazer uma denúncia, você faz, mas eu 

vou te chamar como diretora executiva da APM.” Eu liguei para o Paulo Roberto, e 

ele disse: “Não faz nada, que nós vamos fazer tudo no papel.” E assim fez e 

entregou para ele, e ele passou depois para um outro promotor de São Paulo, que 

está lá até hoje. Não deu nada, até agora. 
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5 A PARTICIPAÇÃO SOB DIFERENTES PERSPECTIVAS: 
LENDO AS HISTÓRIAS 

 

Neste capítulo, tecem-se considerações sobre as narrativas 

apresentadas nos capítulos anteriores − a de dona Etelvina, a da professora Sandra 

e a minha própria −, a partir de três perspectivas: a da interculturalidade, conceito 

cunhado por Christine Delory-Momberger (2004) e Reinaldo Matias Fleuri (2000), o 

da participação, apoiado em Bordenave (1994), Demo (2001), Gadotti (2001, 2004) e 

Paro (2000, 2001, 2003) e do voluntariado em Rio (2004). 

 

 

5.1 REFLEXÃO SOB A PERSPECTIVA DA INTERCULTURALIDADE 

 

A declaração universal da Unesco sobre diversidade cultural, em seu 

artigo 1º, diz que: 

 
Α cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. 
Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das 
identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que 
compõem a humanidade. Nesse sentido, ela constitui o patrimônio 
comum da humanidade. 

 

De acordo com Fleuri, o reconhecimento da diversidade cultural admite 

necessariamente diferentes enfoques: 

 
Os termos multi ou pluricultural indicam uma situação em que grupos 
culturais diferentes coexistem um ao lado do outro, sem 
necessariamente interagir entre si. O termo transcultural faz 
referência a elementos culturais comuns, aos chamados “traços 
universais”, aos “valores permanentes” nas diferentes culturas. Já a 
relação intercultural indica uma situação em que pessoas de culturas 
diferentes interagem ou uma atividade que requer tal interação. 
(FLEURI, 2000, p. 73) 

 

Assim, na perspectiva transcultural identificam-se estruturas 

semelhantes de relações sociais, mas essas culturas não interagem entre si. Na 

relação intercultural, percebe-se uma relação intencional entre sujeitos de culturas 

diferentes, e essa relação é o traço mais marcante da interculturalidade, em que 

diversas culturas entram em contato e interagem: 
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Uma perspectiva multicultural limita-se a considerar a coabitação das 
diferenças culturais como um processo histórico natural, espontâneo, 
do qual se pode tomar consciência para se adaptar a ele. Pode-se, 
ao invés, falar de interculturalidade quando consideramos não 
apenas o processo histórico de coexistência entre as diferentes 
culturas, mas também a proposta de mudança e de projetualidade. 
(NANNI apud FLEURI, 2000, p. 74) 

 

Através dessa ponderação, constata-se que a identidade não se refere 

apenas ao mundo, mas também à forma como ele é vivido e transformado 

historicamente. 

A interculturalidade se volta para a busca de pistas culturais que 

permitam pensar a partir do universo das culturas. Supõe um diálogo entre as 

culturas dos sujeitos e entre os sujeitos que as vão seguindo e lhes dando vida. 

Ainda segundo Fleuri (2000), na interculturalidade não ocorre apenas a 

transmissão de informações de um indivíduo para outro, mas sim a construção de 

processos em que diferentes sujeitos desenvolvem relações de reciprocidade, seja 

cooperativa ou conflitual.  

Para Delory-Momberger (2004), a interculturalidade pode ser vista 

considerando a própria história de vida dos indivíduos. É na narrativa que ocorrem o 

confronto e o entrecruzamento de culturas. Ao narrar sua história de vida, o sujeito 

entra em contato com as experiências vividas e mobiliza seu ouvinte, que, através 

da escuta, também entra em contato com suas próprias experiências. Ao apropriar-

se da história do outro, o indivíduo se apropria também de sua mesma história, e 

essa dinâmica se dá na forma de uma troca de vivências: 

 
Enquanto fala de um sujeito que se recupera através da 
multiplicidade de suas pertenças e das vozes que ele faz ouvir, como 
fala dirigida a um outro que mobiliza na sua escuta as suas 
pertenças e as vozes que são as suas, como relação, ora estratégica 
e negociada, ora submissa, fascinada e ocultada, segundo os ecos, 
os silêncios daquele que fala, daquele que escuta, enviados de volta 
um ao outro. (DELORY-MOMBERGER, 2004, p. 58) 

 

Sob a perspectiva da interculturalidade, há nas histórias de vida dos 

três sujeitos deste trabalho um movimento dinâmico entre o passado e o presente, 

dado pela mobilidade num espaço intercultural que acontece simultaneamente e vai 

delineando o futuro. 
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Como relata Delory-Momberger (2004), a categoria tempo-espaço pode 

ser uma das melhores para fundar uma observação intercultural, pois ela permite 

perceber nos informantes as noções do tempo cotidiano e suas rupturas − o tempo 

genealógico, a construção do passado e o modo de apreensão de futuro, entre 

outros. Dito de outro modo, cada cultura tem representações e transmite seus 

códigos a seus membros.  

Para Delory-Momberger (2004, p. 57), “a atitude é definida como o 

conjunto das idéias e das emoções que servem de referência de conduta ao 

indivíduo e que constituem a sua cultura”. E, para se conhecerem essas diferentes 

culturas, não é necessário estar presente em seus lugares de origem − toma-se 

contato com ela através da interação com os diferentes sujeitos. Assim, tempo e 

espaço formam um conjunto indissociável, enviando informações um ao outro, 

existindo um pelo outro. 

A relação entre cultura, tempo e espaço aparece logo no início de cada 

uma das três histórias de vida.  

Na história de dona Etelvina, essa relação aparece quando ela conta 

que gostava muito de estudar, mas abandonou a escola por ordem do pai, que 

acreditava − como todos em seu tempo, inclusive algumas mulheres, que mulher não 

precisava estudar:  

 
Quando eu era criança, gostava muito de estudar, mas meu pai 
acreditava que mulher não precisava de muito estudo; assim, mesmo 
com o incentivo da professora, que me dizia que eu tinha condições 
de ter um diploma, pois era muito esforçada e inteligente, fui 
obrigada a obedecer meu pai e parei de estudar, mas nunca esqueci 
aquela professora. (DONA ETELVINA) 

 

Os valores transmitidos pelo pai de D. Etelvina, segundo os quais as 

mulheres não precisavam estudar, aparecem também no relato da professora, 

embora numa outra versão − a idéia de que estudar não era importante se aplicava 

também aos homens: 
 
Só fui estudar porque aquela prima que cuidava de mim quando era 
pequena estudava, então, ela começou a insistir para eu ir, até que 
ela pegou meus documentos e fez minha matrícula. Creio que, se 
dependesse dos meus pais, eu não teria ido para a escola. [...] Eles 
não ficaram bravos por eu estar matriculada, mas também não 
ajudavam. Na época, o horário de aulas era das oito ao meio-dia. 
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Eles acordavam cedo e iam trabalhar. Eu é que tinha que acordar na 
hora, sozinha. (SANDRA) 

 

Fazendo uma analogia com minha própria história, o fato de a minha 

mãe não ter tido oportunidade de estudar foi a mola propulsora para que ela 

estimulasse os filhos a fazê-lo. Talvez o fato de meus avós maternos terem vindo 

para o Brasil com a esperança de conseguir uma boa condição de vida e de terem 

trabalhado muito para isso tenha feito com que minha mãe interiorizasse um 

sentimento de conquista que nos transmitiu, e o mesmo se aplica a meu pai, que, 

mesmo não tendo muita formação escolar, lutou para que todos os filhos se 

formassem na faculdade.  

Ao longo do tempo e de acordo com o lugar, a cultura da educação 

escolar foi adquirindo diferentes conotações. De um pai que não deixou a filha 

estudar por questões de gênero, passando por outros pais que não se importavam, 

não incentivavam e não criavam condições mas também não impediam e davam 

mais importância ao trabalho, chegando a meus pais, para quem o estudo dos filhos 

chegou a ser questão de honra. 

No caso de D. Etelvina, a proibição de ir à escola foi sentida como uma 

coisa ruim. Ela gostava muito de estudar e nunca se esquecera da professora que 

lhe dizia que ela tinha condições de ter um diploma, pois era inteligente e esforçada. 

Para a professora Sandra, no entanto, ir à escola significava sentir 

solidão e abandono: 

 
Só gostei da escola por causa da minha professora do primeiro ano, 
Ana Beatriz, que era uma pessoa muito boa. Não parei de estudar, 
por causa dela. Eu era uma criança que estava acostumada a ficar 
com os pais o dia inteiro e, de repente, passo os dias longe deles. 
Eles chegavam em casa lá pelas nove horas da noite, dependendo 
do serviço que eles tinham para fazer. Por eu ficar sozinha, muitas 
vezes eu chorava, que queria minha mãe, que queria meu pai, mas 
não tinha o que fazer. Aí, eu ia para a casa da minha tia. Só que -
coitada da minha tia - também tinha os filhos dela, o marido, que ia 
trabalhar na lavoura. Como é que ela ia cuidar de mim? Então, eu 
sofria. Queria muito largar a escola, mas, por causa da minha 
professora, não o fiz. Ela era uma mulher muito especial. Eu gostava 
muito dela. Por vezes, ficava conversando comigo. Quando via que 
eu não estava bem, me perguntava e me acalmava. Num instante, 
eu aprendi a ler e escrever. Eu aprendi, e ela ficava ali comigo. 
(SANDRA) 
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No meu caso, minha mãe procurava estar sempre atenta ao que 

acontecia na escola e valorizava o trabalho dos professores. Mesmo assim, eu não 

era uma ótima aluna e às vezes até sentia vergonha do sotaque espanhol da minha 

mãe. Como disse antes: 

 
Nunca fui um exemplo de boa aluna, nem mesmo no jardim de 
infância. No primeiro grau, então, era uma lástima. Meus cadernos 
eram incompletos e minhas notas, sempre bem abaixo da média, me 
obrigavam a ficar o mês de janeiro fazendo o que se chamava então 
segunda época. Enquanto minha mãe e meus irmãos passavam as 
férias de verão na praia, eu fazia a tal da segunda época. (SILVANA) 

 

A interculturalidade está presente nas três histórias de vida. Dona 

Etelvina veio do interior de Minas Gerais, e a professora Sandra, do interior de São 

Paulo. Essa mudança geográfica constituiu uma grande experiência para elas, pois 

lhes permitiu conhecerem meios sociais muito diferentes dos que conheciam e a 

fazerem trabalhos totalmente novos e desafiadores: 

 
Tenho 77 anos e, há 32, moro nesta comunidade. Eu nasci e vivi até 
os 45 anos em Governador Valadares, Minas Gerais. Após 14 anos 
de casada e com quatro filhos, fiquei viúva. [...] Até meus quase 50 
anos, vivi pelos pais e pelo marido. Na época, a minha vida se 
resumia a lavar, passar, cozinhar e criar os filhos. (DONA 
ETELVINA) 

 

Essa outra mudança − a viuvez − fez com que dona Etelvina vivesse 

novas experiências, em novas culturas. Ela deixou de ser uma simples dona-de-casa 

e enfrentou os desafios que foram surgindo no seu novo trabalho e aprendendo com 

eles; em suas próprias palavras, “ninguém sabia como agir − fomos aprendendo 

enquanto fazíamos”.  

Nos relatos da professora Sandra, vê-se que o que motivou sua 

mudança foi o fato de perceber que, se continuasse em sua cidade natal, acabaria 

seguindo o modelo de vida de seus pais e avós e, mais que isso, estaria submetida 

à mesma vida de exploração e desrespeito que os trabalhadores rurais da região: 

 
Com isso, os preços eram sempre arredondados para cima, nunca 
para baixo. O peso das mercadorias muitas vezes faltando. Tudo 
isso me indignava. Conversava muito com o João sobre nossa 
situação, e ele já manifestava interesse em sair daquela vida e a 
intenção de voltar a seus estudos; ele ainda não concluíra o ensino 
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fundamental. Comecei a pensar em sair dali, para não ser explorada 
como aquelas pessoas eram e como meu pai havia sido, até eu 
começar a trabalhar nesse mercado. Meu amigo me incentivava 
muito para que eu estudasse depois do término do ensino médio [...] 
Vendo toda aquela situação de exploração, pensava: “eu tenho que 
estudar, fazer outras coisas da vida”. Procurei alguns cursos, mas na 
redondeza não havia – a única faculdade era de licenciatura e ficava 
em Guaxupé. Prestei vestibular e cursei até a licenciatura curta. 
(SANDRA) 

 

A forma de sair que encontrou foi através de muito trabalho e estudo. 

Assim, quando terminou a licenciatura curta, foi para São Bernardo, em busca de 

trabalho e de uma nova vida, não mais como trabalhadora rural. Sua única bagagem 

era uma mochila, grande demais para seus pertences, mas muito pequena para 

acomodar todo o aprendizado que a vida no campo lhe proporcionara. 

No meu caso, embora a mudança geográfica tenha acontecido com 

meus avós e minha mãe, ela trouxe consigo toda a cultura do país de origem, a 

Espanha, que foi transmitida através das gerações e mesclada com a cultura 

brasileira. 

Todo esse processo de superação e conquista de sua própria 

autonomia fez com que dona Etelvina − que foi obrigada pelo pai a parar de estudar 

e, depois, pelo marido, a só cuidar dos filhos e da casa − passasse a ser uma líder 

em sua comunidade, orientando e sendo responsável por muitas conquistas daquele 

povo. Importante ressaltar aqui que dona Etelvina tem uma legitimidade diante de 

sua comunidade, evidente na forma pela qual as pessoas dessa comunidade se 

referem a ela. 

Enquanto o bairro da Escola Vieira crescia e as conquistas iam se 

acumulando, dona Etelvina se firmava como uma das pessoas mais importantes e 

conhecidas pela comunidade. Ela precisou sair do lugar onde nasceu e criou seus 

filhos para poder conquistar seu espaço.  

Um dos momentos mais difíceis na infância de Sandra foi sua ida para 

a escola. Não pela escola em si, mas pelo fato de ter que ficar longe dos pais e do 

irmão, que era o que mais a entristecia e desmotivava. Até então, tinha passado 

todo o tempo com a família − sentia-se feliz acompanhando os pais no trabalho e 

muito aprendeu com eles. Quando surgiu uma nova realidade em sua vida, ela não 

se inclinava a segui-la, mas a prima a estimulou. 
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A professora se aproxima de Sandra e ajuda na superação dessa fase 

difícil. Segundo ela, foi por conta do carinho e da atenção que recebeu dessa 

professora que Sandra não saiu da escola. 

Assim, Sandra ficava dividida entre, de um lado, a insistência da prima 

e a atitude amorosa da professora7 e, de outro, o descaso pela escola que 

mostravam seus pais. No entanto, a interação com uma nova cultura contribuiu 

muito para a transformação de seu horizonte e sua compreensão do mundo, pois 

possibilitou-lhe a reflexão sob novos pontos de vista: 

 
Naquela época, não via objetivos para freqüentar a escola. Achava 
que ficaria na mesma vida dos meus pais e, assim, não tinha muito 
sentido passar por tudo aquilo. Mas minha prima não me deixou sair 
da escola. [...] Ela era muito amorosa. Ficava junto comigo, contava 
historinhas, pedia para eu escrever o que ela contava. Eu não 
escrevia praticamente nada. Sabia escrever uma palavra ou outra, 
de tudo o que ela falava. Mas, mesmo assim, ela me elogiava. 
(SANDRA) 

 

A vida no campo foi marcada pela forte presença dos pais e de seu 

modelo de vida, que eles tentaram transmitir aos filhos.  

 
Meus pais passaram para nós a forma como eles foram criados. Não 
conheciam outro modelo de educação. Acreditavam que era daquele 
jeito. Entendiam que continuar trabalhando com os pais era o melhor 
para os filhos. (SANDRA) 

 

A professora Sandra seguiu esse modelo até a adolescência, quando 

decidiu caminhar por conta própria e, ao completar 19 anos, já estava morando em 

São Bernardo do Campo. 

Sandra não demonstrou ter tido medo de sair de uma pequena cidade 

do interior − como se disse antes, trazia uma bagagem repleta de aprendizado. 

Dentro do modelo familiar de que fazia parte, vê-se que seus pais tinham uma certa 

facilidade para trocar de trabalho, a cada vez que isso era necessário. Estavam 

sempre atentos às mudanças a sua volta e, assim, empregavam seus poucos 

recursos em máquinas e equipamentos que lhes garantissem trabalho e sustento. 

Quando se fez um loteamento na região, compraram uma máquina de fabricar 

blocos de cimento e, depois, quando o Proálcool reduziu a plantação de cana-de-
                                                 
7 Ouvindo-se o depoimento, são evidentes o carinho, a admiração e a gratidão de Sandra para com 
essa professora, Ana Beatriz. 
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açúcar, abrindo mais espaço para o cultivo de alimentos, uma para o beneficiamento 

do arroz. A seu modo, percebiam um futuro próximo e não temiam mudar totalmente 

de trabalho. Não ficavam parados, mas saíam em busca de trabalho − foram 

construindo sua vida à medida que amassavam barro, fabricavam tijolos ou 

beneficiavam arroz. 

O mundo é único, mas a forma de vivê-lo é diferente em cada cultura, 

que compreende a tradição e toda a sua diversidade que está na memória histórica. 

Trata-se da forma de situar-se no singular e no plural, ou seja, na unidade e na 

multiplicidade da vida humana. 

Dona Etelvina entendia que trabalhar era algo que se fazia em 

situações concretas, fabricando ou executando; não reconhecia como trabalho 

conversar com as pessoas, orientá-las: 

 
Para mim, trabalhar era fazer alguma coisa, e não conversar com as 
pessoas, mas esse era o meu trabalho - conversar com o povo da 
favela, mobilizando as pessoas, através das nossas visitas [...] Minha 
função era conversar com os moradores, tentando fazer com que 
eles se despertassem para exigir seus direitos. (DONA ETELVINA) 

 

Enquanto dona Etelvina atuava em sua comunidade, orientando as 

pessoas e fazendo com que reconhecessem seus direitos como cidadãos, ela 

mesma resgatou e se apropriou de seu espaço nessa condição. Percebeu sua força 

como líder e resgatou possibilidades que lhe foram negadas no passado, reduzindo-

a a uma simples dona-de-casa praticamente sem instrução. Depois da reviravolta 

que se deu em sua vida, ela percorreu, com as mulheres da comunidade, um novo 

caminho rumo a uma nova história. Dessa vez, um caminho que ninguém poderia 

interromper, pois ela era já “dona da própria vida”, ao contrário do que lhe 

acontecera antes: 

 
Quando eu era criança, gostava muito de estudar, mas meu pai 
acreditava que a mulher não precisava de muito estudo; assim, 
mesmo com o incentivo da professora, que me dizia que eu tinha 
condições de ter um diploma, pois era muito esforçada e inteligente, 
fui obrigada a obedecer meu pai e parei de estudar. Mas nunca 
esqueci aquela professora. (DONA ETELVINA) 

 

Essa passagem foi muito marcante na vida de dona Etelvina. Durante a 

entrevista, era evidente a tristeza no seu tom de voz, ao fazer esse relato, e, ao 
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mesmo tempo, como seu rosto se iluminava quando se lembrava dos elogios da 

professora. Esses elogios se mantêm vivos até hoje, e possivelmente a incentivaram 

na sua atuação junto à comunidade. Foi muito bonito esse momento do depoimento 

− apesar de seus quase 80 anos, a emoção demonstrada com o relato da professora 

parece ser a mesma que ela sentiu tanto tempo atrás. 

Através da interculturalidade, pode-se compreender a subjetividade e, 

pela investigação historiográfica, entender o ainda não dito. 

No caso de dona Etelvina, parece que o “ainda não dito” era o 

potencial que sua professora identificara na criança e que floresceu quando ela 

superou as convicções e as imposições do pai e do marido, logrando se apropriar 

dele e aplicá-lo à sua prática. Evidentemente, não foi uma tarefa fácil − como ela 

mesma disse, “foi um trabalho de formiguinha”, um processo de construção em que 

ela se permitiu ousar e mudar. Conforme entrava em contato com uma nova forma 

de ver o mundo, ela ia se afirmando como mulher e cidadã e, ao mesmo tempo, ia 

mudando o mundo a sua volta. 

Outro momento cheio de emoção e de confluência entre o tempo vivido 

e o tempo presente − o rosto cuidadosamente marcado pelo tempo mais uma vez se 

ilumina ao relembrar o trabalho realizado. 

Muitas das experiências vividas pela professora Sandra e por mim, 

fosse na intimidade dos lares, nos ambientes de trabalho ou no convívio com as 

pessoas, foram transportadas para os outros lugares aonde fomos. No caso de 

Sandra, o trabalho coletivo e os mutirões que presenciou durante sua vida no campo 

foram revividos quando de sua participação na Escola Vieira. 

 
Na época de colheita, era uma loucura, tanto na minha casa, quanto 
na casa do meu avô. Do meu avô, chegavam a fazer mutirão, em 
época de colheita. Porque é assim: o sítio é pequeno, se imaginar 
uma fazenda, mas, para uma pessoa cuidar, é grande. (SANDRA) 

 

Vê-se aí um claro exemplo de um passado revivido no presente e se 

transformando em futuro. 

No meu caso, minha própria experiência na indústria, quando “furei” a 

greve, foi fundamental para apoiar o meu colega de trabalho quando todos o 

abandonaram. Mesmo sentindo medo, encontrei uma forma de apoiá-lo: 
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Não tenho coragem de enfrentar a dirigente, mas também não tenho 
coragem de deixá-lo sozinho. Você aceita que o ajude em tudo o que 
for preciso, desde que meu nome não apareça? (SILVANA) 

 

Hoje, percebo claramente que até mesmo a minha escolha pelo 

professor Joaquim como meu orientador, quando da saída da professora Lindamir, 

foi apoiada pelo reviver do passado no presente. Sua preocupação com o grupo, 

com a coletividade, me remeteu àquele momento da greve na indústria: 

 
Olhei para o professor Joaquim Gonçalves Barbosa e senti que ele 
estava preocupado com a imagem da instituição, com a linha de 
pesquisa e, acima de tudo, com os alunos. Isso era claro. Ele tomava 
para si uma responsabilidade que não lhe cabia diretamente e, mais 
ainda, era sabido que não estava muito bem de saúde. Fixei meu 
olhar nele e pensei: ele é uma pessoa boa. Decidi escolhê-lo como 
orientador. Fui a última a optar. (SILVANA) 

 

É evidente que esses exemplos seriam a base para que eu 

efetivamente buscasse a participação nos lugares onde trabalhei, sempre tentando 

“ajuntar” as pessoas ou me unir a elas. 

 

 

5.2 PARTICIPAÇÃO: UMA REFLEXÃO INICIAL 

 

A ditadura militar brasileira durou 21 anos, tendo se iniciado em 31 de 

março de 1964, com o golpe que depôs o presidente João Goulart, e terminado 

formalmente com a eleição indireta, via Colégio Eleitoral, de Tancredo Neves como 

presidente e de Jose Sarney, em janeiro de 1985. 

Em termos de educação, o período da ditadura foi marcado pela 

repressão, pela privatização do ensino, pela exclusão de grande parte da população 

mais pobre do ensino elementar de boa qualidade e pela institucionalização do 

ensino profissionalizante na rede pública regular, sem qualquer organização prévia 

para esse fim. Além disso, houve diversas tentativas de desmobilização do 

magistério, através de leis educacionais confusas: 

 
Só uma visão bastante condescendente com os ditadores poderia 
encontrar indícios de algum saldo positivo na herança deixada pela 
ditadura militar para o nosso país. (GHIRALDELLI, 2006, p. 112) 
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Durante os quatro primeiros anos da ditadura militar, foram assinados 

12 acordos entre o MEC e a AID − os conhecidos “os acordos MEC-USAID” −, que 

submeteram nossa política educacional às determinações de técnicos norte-

americanos. 

Ainda de acordo com Ghiraldelli (2006), o ministro do planejamento do 

governo Castelo Branco, em 1968, Roberto Campos, discursou a favor da 

necessidade de se adequar a educação ao mercado de trabalho. Os vestibulares 

passaram a ser mais difíceis para as áreas que não atendiam às demandas do 

mercado. Para Campos, os movimentos estudantis da época existiam porque os 

cursos oferecidos deixavam os alunos com horários livres, que eles ocupavam com 

“aventuras políticas”. Campos manteve esse discurso durante anos, mesmo 

sabendo que o movimento estudantil acontecia em várias partes do mundo, sob 

diversos tipos de políticas educacionais.  

Sobre o ensino médio, rezava o discurso oficial que deveria atender à 

maioria da população e perder seu caráter humanista, voltando-se para “conteúdos 

práticos” − entendidos como profissionalização do ensino médio, e não como 

ensinamentos sobre o cotidiano do alunado. O ensino médio profissionalizante 

visava a “conter as aspirações ao ensino superior”, que continuaria reservado às 

elites. Tudo isso acarretou a centralização das decisões acerca do sistema 

educacional: 

 
O sistema educacional, guiado por um princípio maior que chegou a 
ser enunciado claramente por alguns dos generais-presidentes, 
deveria, então, “não despertar aspirações que não pudessem ser 
satisfeitas”. E todo o aparato repressivo, montado pelos que se 
tornaram, pela força, dirigentes do nosso país, passou também a 
servir para colaborar com a centralização das decisões nas diversas 
áreas ministeriais, em especial na educação. (GHIRALDELLI, 2006, 
p. 113) 

 

Nos anos 1990, com o fim da ditadura militar, a democracia passou a 

ser a esperança para o país. Na educação, buscou-se implementar políticas que 

resultassem na democratização do nosso ensino. Vivia-se um período com altas 

taxas de repetência, evasão escolar e falta de vagas. 

No mesmo, período iniciou-se um processo de descentralização do 

ensino, tirando-se da esfera federal atribuições como a gestão da merenda escolar e 

as escolas técnicas; pelo repasse de recursos, municipalizou-se o ensino básico. 
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Para os governos municipais, ficou a responsabilidade pela educação infantil, de 

jovens e adultos e educação especial. O CE surgiu como um mecanismo fortíssimo 

de participação de toda a comunidade escolar, mas, até os dias de hoje, conforme 

percebem os autores estudados, isso ainda não se solidificou. 

O governo estadual ficou incumbido dos antigos 1º e 2º graus − hoje, 

respectivamente, ensinos fundamental e médio. 

Quanto à gestão política do estado de São Paulo, o quadro abaixo 

revela a indiscutível hegemonia: o PMDB governou durante 12 anos e o PSDB já 

está no poder há 16. 
 

período governador partido 

1983-1986 André Franco Montoro PMDB 

1987-1990 Orestes Quércia PMDB 

1991-1994 Luis Antonio Fleury Filho PMDB 

1995-1998 Mario Covas PSDB 

1999-2001 Mario Covas PSDB 

2001-2002 Geraldo Alckmin PSDB 

2003-2006 Geraldo Alckmin PSDB 

2007- Jose Serra PSDB 
 

A título de informação, relacionam-se a seguir algumas políticas 

educacionais adotadas no estado de São Paulo com vistas à descentralização. 

No governo Franco Montoro, houve os programas de municipalização 

da merenda escolar, de construção de escolas, de transporte de alunos, o Profic e o 

CB. 

Quércia implantou o jornada única docente e discente no CB, o 

programa de municipalização da pré-escola, o de municipalização e 

descentralização do Promdepar, o PME e o TCI. 

No início da década de 1990, o governador Fleury, com auxílio de um 

empréstimo feito pelo Banco Mundial, implantou o Programa de Reforma 

Educacional Escola-Padrão, cuja proposta era a recuperação do ensino oferecido 

pela escola pública. Ao transformar a escola em “padrão”, esse programa ensejaria 

mudanças na forma de organização tanto pedagógica quanto administrativa. Para 

sua efetivação, eram condições fundamentais a descentralização, a participação e a 
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autonomia. Entre as medidas adotadas, estavam a ampliação da jornada de todos 

os alunos para cinco horas por dia, o aumento das horas-atividade do professor, o 

fortalecimento do CE como lugar de decisão coletiva e a autonomia financeira, com 

a criação da caixa de custeio, que repassaria os recursos da Secretaria da 

Educação diretamente para as escolas. 

Na gestão de Mario Covas, reorganizou-se a rede escolar, acelerou-se 

a descentralização do sistema e se estimulou a autonomia escolar. Nessa 

perspectiva, destacaram-se: 

• a racionalização da rede, com um ano a mais de estudo e novas 

vagas para o ensino médio, e o cadastramento escolar que, com a 

criação do RG escolar (com o mesmo número do RG), garante ao 

aluno sua vaga para o ano seguinte; 

• medidas para a melhoria do desempenho escolar através da 

implementação dos programas Escola nas Férias (recuperação de 

alunos reprovados) e Classes de Aceleração (que visava a 

eliminação da defasagem entre a idade dos alunos e a série que 

cursam); recuperação contínua (ao longo do ano, em período 

diferente do do curso regular, por até três horas semanais); 

flexibilização curricular (permitindo aos alunos matricularem-se por 

disciplina e com dependência das matérias em que foram 

reprovados); 

• informática na educação: capacitação de professores e 

computadores nas escolas; 

• autonomia escolar: repasse direto de recursos para as escolas, 

representadas pelas APM, e liberdade para que cada UE elaborasse 

seu próprio regimento, de acordo com sua realidade, a partir de 

normas básicas definidas pela SEE. 

No governo Alckmin, instituíram-se a formação continuada para os 

professores (bolsa-mestrado), o curso superior de Pedagogia para os professores 

efetivos e o Programa Escola da Família, cujo objetivo era abrirem-se as escolas 

públicas estaduais nos finais de semana, tornando-as espaços de convivência. 

Oferecem-se atividades esportivas, culturais, de saúde e de trabalho, através de 

parcerias entre a escola, empresas e membros da comunidade. Os responsáveis por 

essa οrganização são o educador profissional e os universitários, alunos de ensino 



 81
 

superior que recebem bolsa de estudos em troca de seu trabalho nas escolas. Há 

ainda o projeto Escola de Tempo Integral, que visa atender o aluno em suas 

necessidades básicas e educacionais, com reforço no aproveitamento escolar e na 

auto-estima. 

Logo nos seus três primeiros meses de governo, em 2007, Jose Serra 

criou a Secretária de Ensino Superior, com a responsabilidade de controlar os 

gastos das universidades, proibiu a contratação de professores e funcionários por 

tempo indeterminado, fragmentou o sistema educacional público, dividindo sua 

gestão em três secretarias distintas (a do ensino superior, a de educação básica e a 

de ciência e tecnologia). Em junho de 2007, criou o Projeto Professor Auxiliar 

(Projeto Ler e Escrever). Em agosto do mesmo ano, lançou um novo Plano Estadual 

de Educação, composto de dez ações para se atingirem dez metas até 2010: 

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 

2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série; 

3. Redução de 50% das taxas de reprovação do ensino médio; 

4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 

séries finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries 

do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio); 

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino 

Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e estaduais; 

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino 

Médio com currículo profissionalizante diversificado; 

7. Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com prioridade 

à municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 

8. Programas de formação continuada e capacitação da equipe; 

9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação 

escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 

10. Programa de obras e melhorias de infra-estrutura das escolas.  

E as dez ações para uma escola melhor são: 

1. Implantação do Projeto Ler e Escrever; 

2. Reorganização da progressão continuada; 

3. Currículo e expectativas de aprendizagem; 

4. Recuperação da aprendizagem; 

5. Diversificação curricular do ensino médio; 
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6. Educação de jovens e adultos; 

7. Ensino fundamental de 9 anos; 

8. Sistemas de avaliação; 

9. Gestão dos resultados e política de incentivos; 

10. Plano de obras e investimentos. 

 

Durante as décadas de 1980 e 90, houve várias mudanças no mundo, 

devidas a revoluções científicas e tecnológicas, à globalização e, acima de tudo, a 

um intenso desenvolvimento da informática, que culminou com a mudança dos 

conceitos de espaço e tempo e ensejou novas formas de aprendizagem. 

Para haver um ensino de qualidade que atinja todas as classes sociais, 

não bastam apenas programas de política pública − é necessária a participação 

daqueles que serão os beneficiários diretos desse ensino de qualidade: a 

comunidade. É preciso que a comunidade assuma efetivamente seu lugar dentro da 

escola, participando das discussões que decidirão o futuro da instituição. 

Assim, amparado em diversos autores, este capítulo reflete e tece 

algumas considerações sobre o que é participação. Entre teses e dissertações, 

consultaram-se 25 trabalhos, assim distribuídos: 

 

universidades assuntos relacionados 
ao tema deste estudo 

Unicamp 15 

USP 10 

 

O cotejo da bibliografia dos trabalhos analisados revela a recorrência 

de alguns autores. Entre eles, escolhi apoiar este estudo em Bordenave (1994), 

Demo (2001), Gadotti (2001, 2004) e Paro (2000, 2001, 2003). 

 

5.2.1 Participação e autogestão 
 

Segundo Bordenave (1994), a participação é inseparável da natureza 

social do homem e, quando não ocorre, pode gerar uma frustração que acaba por 

levar à mutilação.  
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A participação não é só um instrumento para a solução de 
problemas, mas sobretudo uma necessidade fundamental do ser 
humano [...] É o caminho natural para o homem exprimir sua 
tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e 
dominar a natureza e o mundo [...] Sua prática envolve a satisfação 
de outras necessidades, não menos básicas, tais como a interação 
com os demais homens, a auto-expressão o desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas e, ainda, a 
valorização de si mesmo pelos outros. (BORDENAVE, 1994, p. 16) 

 

O oposto da participação é a marginalidade, que significa “ficar fora de 

alguma coisa, às margens de um processo, sem nele intervir”; nesse caso, estar à 

margem do processo de participação. E participação é “fazer parte, tomar parte ou 

ter parte”. Entretanto, o autor entende que é “possível fazer parte sem tomar parte” e 

que, entre essas posturas, encontram-se o cidadão inerte e o cidadão engajado, 

com participações respectivamente passiva e ativa. 

O autor distingue ainda duas modalidades gerais de participação: 

 
Microparticipação é a associação voluntária de duas ou mais 
pessoas numa atividade comum na qual elas não pretendem 
unicamente tirar benefícios pessoais imediatos, e macroparticipação, 
isto é, a participação macrossocial, compreende a intervenção das 
pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou modificam a 
sociedade, quer dizer, na história da sociedade. Sua 
conceitualização, por conseguinte, deve incidir sobre o que é mais 
básico na sociedade, que é a produção dos bens materiais e 
culturais, bem como sua administração e seu usufruto. 
(BORDENAVE, 1994, p. 24) 

 

Assim, se a comunidade ou os pais apenas produzem e não usufruem 

dessa produção ou se produzem e usufruem mas não tomam parte na gestão, não é 

correto afirmar que tenham uma participação verdadeira. 

Para Bordenave (1994), pode-se classificar a participação em vários 

tipos. 

Participação de fato: remonta ao começo da humanidade, quando os 

homens tinham ativa participação na comunidade, na tarefa de subsistência, nos 

cultos religiosos, na recreação e na defesa contra os perigos. 

Participação espontânea: ocorre em grupos, “panelinhas” ou gangues 

de organização instável e sem clareza de objetivos, a não ser atenderem-se as 

necessidades psicológicas de pertencer, obter reconhecimento e prestígio. 
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Participação imposta: situação em que o indivíduo é obrigado a fazer 

parte por compromissos de diversas naturezas. 

Participação voluntária: resultante de uma proposta própria, definida 

pelo grupo − sindicato, associação de profissionais, cooperativa etc. 

Participação provocada: é instada por agentes externos, típicos de 

propostas de participação dirigida e manipulada, pela qual quem propõe “usa” outros 

para atingir seus próprios objetivos, previamente estabelecidos. 

Participação concedida: situação em que a participação é dada ou 

outorgada por superiores, passando a ser considerada como legítima por todos. 

Essa modalidade faz parte de uma estratégia para uma dominação mais eficaz − 

concedendo-se uma participação restrita aos grupos, cria-se uma ilusão de 

participação. Enquadra-se aqui o PPP, obrigatório nas escolas públicas, que, apesar 

de deixar evidente a intenção do Estado, é visto por alguns como positivo, pois: 

 
A participação, mesmo concedida, encerra em si mesma um 
potencial de crescimento da consciência crítica, da capacidade de 
tomar decisões e de adquirir poder [...] Na medida em que se 
aproveitem as oportunidades de participação concedida para tal 
crescimento, e não para o aumento da dependência, o planejamento 
participativo constitui um avanço, e não um retrocesso. 
(BORDENAVE, 1994, p. 30) 

 

O mesmo autor ainda chama atenção para os graus e os níveis da 

participação, em função do grau de controle dos membros sobre as decisões e sua 

importância.  

Nas escolas estaduais paulistas, seja nas APM ou nos CE, os pais de 

alunos e a comunidade podem sugerir e executar, mas as decisões quase sempre 

ficam nas mãos da direção escolar. 

 
O seguinte esquema ilustra alguns dos graus que pode alcançar a 
participação numa organização qualquer, do ponto de vista do menor 
ou maior acesso ao controle de decisões pelos membros. 
(BORDENAVE, 1994, p. 31) 
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Segundo esse esquema, o menor grau de participação é o de 

informação, mas, na prática, há dirigentes que nem mesmo admitem que se 

manifeste qualquer reação à informação dada. 

Para Bordenave (1994, p. 31), mesmo sendo o menor grau de 

participação, a informação já é uma participação, pois “não é incomum o caso de 

autoridades não se darem ao trabalho de informar seus subordinados”. 

Na consulta facultativa, os dirigentes pedem aos membros sugestões e 

dados para a solução de determinado problema. 

Na consulta obrigatória, os membros devem ser consultados e suas 

opiniões consideradas, mas a decisão final ainda cabe aos dirigentes. 

Na forma de elaboração/recomendação, há participação quando os 

membros se envolvem na formulação e na análise de opções, resultando em 

sugestões precisas. Nesse caso, o dirigente pode aceitar, modificar e até mesmo 

rejeitar as propostas, mas deve sempre se justificar. 

A participação em co-gestão é uma forma de colegiados cujos 

membros têm influência efetiva e direta na escolha, na mudança ou rejeição dos 

planos de ação. 

A delegação é outra forma de participação cujos membros têm alguma 

autonomia em certas áreas, antes exclusiva dos dirigentes. 

informação/ 
reação 

consulta 
facultativa 

co-gestão elaboração/ 
recomendação 

consulta 
obrigatória 

autogestão delegação 

dirigentes

membros
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A autogestão é o grau mais alto de participação, em que os objetivos, 
as formas de atingir e os controles são definidos pelos membros, sem qualquer 
interferência de autoridade externa. 

Na Escola Vieira, em 1998 e 1999, o grau de participação era, segundo 
o esquema de Bordenave, o mais baixo possível: a informação. Nas reuniões de 
APM e CE, os membros eram apenas informados das decisões tomadas ou a ser 
tomadas, mas nunca consultados. 

Às vezes, acontecia a participação obrigatória; por exemplo, na 
homologação do calendário escolar ou do plano político pedagógico, que nem 
sequer se discutia com os membros. Apenas se validava a decisão da direção. 

 
Não havia transparência nem debate sobre questões relevantes da 
escola. As reuniões eram realizadas na presença de uma minoria, 
que apenas assinavam papéis ou acatava o decidido pela direção da 
UE. (SILVANA) 

 
Com a nova formação do CE, a partir de 1999, as reuniões passaram 

por várias transformações. Houve um crescimento dos membros e um fortalecimento 
do próprio Conselho, como colegiado deliberativo. As pessoas não aceitavam mais 
tão facilmente as decisões impostas pela direção. Os professores passaram a exigir 
o edital de convocação e a pauta da reunião com a antecedência prevista em 
legislação. 

De acordo com o esquema proposto por Bordenave, a introdução das 
comissões no CE da Escola Vieira levou a participação até o grau da delegação. 

Quanto aos níveis de participação, Bordenave preconiza a existência 
de decisões de alto a baixo nível de importância: 

 
Nível 1: formulação da doutrina e da política da instituição. Nível 2: 
determinação de objetivos e estabelecimento de estratégias. Nível 3: 
elaboração de planos, programas e projetos. Nível 4: alocação de 
recursos e administração de operações. Nível 5: execução das 
ações. Nível 6: avaliação dos resultados. (BORDENAVE, 1994, p. 
34) 

 
Adotando-se a classificação de Bordenave, pode-se dizer que na 

Escola Vieira oscilava-se entre o acesso às informações sobre decisões já definidas 
e a consultas obrigatórias ou facultativas aos pais, mas as decisões finais eram 
sempre da direção. 
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Quanto aos níveis de participação, na Escola Vieira, havia apenas a 

participação em decisões de pouca importância como a execução de tarefas. 

Com relação às instâncias de macro e microparticipação, de tipos, 

graus e níveis de participação já expostos, o autor sublinha a grande dificuldade de 

se chegar aos pontos mais elevados, o que demanda derrubar os poderes já 

definidos no interior da escola e nos órgãos superiores: 

 
Numa das reuniões a que a senhora dirigente compareceu, com sua 
postura autoritária, não conseguiu fazer valer sua vontade, pois, 
legalmente, tinha apenas direito a voz, e não a voto. Frustrada, 
tentou se prevalecer abusivamente de suas atribuições de dirigente 
regional de ensino para encerrar as atividades, mas a lei não estava 
do seu lado, e nós, conhecendo nosso direito, continuamos a 
reunião. Essa foi sua última aparição na escola e, sem dúvida 
alguma, marcou o nosso fortalecimento como membros participativos 
daquela comunidade. (SILVANA) 

 

O enfrentamento desses poderes demanda um certo período de 

dedicação e estudo, para que se fortaleça a argumentação, nas discussões: 

 
Muitas vezes, recorremos a um amigo advogado, que muito nos 
ensinou e orientou durante esse período. Era comum passarmos a 
noite estudando algumas leis que seriam discutidas na reunião do CE 
ou da APM, no dia seguinte. Adquirir esse conhecimento foi muito 
importante para o êxito do nosso trabalho. (SILVANA) 

 

Bordenave mostra ainda que experiências democráticas e cursos de 

capacitação são excelentes recursos para a elevação dos índices de participação, 

sempre tendo em conta que essas mudanças estão intimamente ligadas a lutas e 

conflitos contra poderes estabelecidos. 

 

 

5.2.2 Participação e democratização 
 

Num sistema público de ensino, a formação para a cidadania acontece 

pela democratização e pela participação, que se refere à tomada de decisões. Sem 

dúvida, a criação dos CE foi um grande avanço nesse processo, mas, segundo 

Gadotti (2001), eles só são eficazes num conjunto de medidas políticas que visem à 

participação e à democracia nas decisões. Para o autor, a participação supõe: 
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1) Autonomia dos movimentos sociais, que podem fazer parcerias e 

alianças com base na igualdade de condições, considerando-se as especificidades 

do Estado e da sociedade civil. 

A autonomia está ligada à participação, e ambas estão lado a lado, 

num processo de construção. A palavra “autonomia” vem do grego (autos = si 

mesmo e nomos = lei) e significa capacidade de autodeterminar-se, de auto-realizar-

se. Assim, autonomia quer dizer autoconstrução, autogoverno. Note-se, no entanto, 

que, para Gadotti, não existe uma autonomia absoluta, pois ela depende das 

circunstâncias e é historicamente determinada. 

2) Abertura de canais de participação pela administração, que deve 

abrir mão da capacidade autônoma para decidir, e não usá-la para legitimar as 

decisões da direção. 

3) Transparência administrativa, ou seja, democratização das 

informações. A comunidade precisa entender o funcionamento da administração 

pública e os limites impostos pelas leis, para poder participar efetivamente de uma 

ação transformadora. Para isso, as reuniões não podem ser cansativas, furtando-se 

à tomada de decisões, mas devem ter resultados concretos. 

Para Gadotti (2001, p. 50), “a população precisa sentir prazer em 

exercer seus direitos”, e isso será possível, entre outras coisas, através de uma 

estratégia explícita da administração, oferecendo todas as condições para a 

participação, e não apenas a criação de conselhos, como no caso do CE. É preciso 

que haja discussões para que as pessoas possam colocar suas opiniões e decisões, 

e não apenas referendar e executar o que já foi decido por outro. 

Na Escola Vieira, a formação das comissões de CE contribuiu para 

fortalecer os itens arrolados por Gadotti. A parceria com o Conselho Tutelar e a 

atuação das comissões, ouvindo, apresentando e depois divulgando os resultados 

junto a toda comunidade escolar, favoreceram a participação − as pessoas 

começaram a perceber que eram ouvidas e respeitadas. 

Na escola, a participação está ligada à construção da autonomia 

escolar, com a comunidade decidindo em todas as áreas da escola. 

Referindo-se a um sistema único de educação pública, livre da 

uniformização, Gadotti usa a expressão “escola cidadã”, de Bordignon: 
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Uma escola pública autônoma, sinônimo de escola pública popular, 
integrante de um sistema único (público) e descentralizado 
(popular) [...] Trata-se, portanto, de construir uma escola pública 
universal, mas que respeite as diferenças regionais, enfim, a 
multiculturalidade, idéia tão cara e fundamental da teoria da 
educação popular. (GADOTTI, 2001, p. 55) 

 

Gadotti (2001) mostra ainda que só através da participação efetiva da 

população alcançaremos na educação um sistema único e descentralizado a favor 

da democratização, da qualidade da formação que oferece e mesmo da 

transparência administrativa, que, uma vez em funcionamento, evita a corrupção. Na 

Escola Vieira, havia uma falta muito grande de recursos materiais e nenhuma 

transparência para com as verbas recebidas do Estado. Não que tais verbas fossem 

suficientes, mas nem sequer aparecia seu uso na Escola. 

 
No corpo docente, já havia um professor, Paulo Roberto, engajado 
na luta pela participação na APM e no CE, e, como diria minha mãe, 
“me ajuntei” a ele. Foi esse professor quem percebeu e denunciou a 
falta de comprovação de gastos no caixa da APM junto à Diretoria de 
Ensino de São Bernardo e à Secretaria da Educação. Até hoje, 
nenhuma providencia foi tomada. [...] 
O resultado dessa administração era notado por todos, pois permitiu 
a aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos e a montagem 
e o funcionamento da sala de vídeo, da biblioteca e do laboratório. 
Quanto à situação financeira, a APM estava, em 1997, com um 
déficit de R$ 30.000,00 (verbas repassadas pelo FDE) e, em 2007, 
tinha um caixa de R$ 18.000,00 (verbas oficiais e recursos próprios). 
(SILVANA) 

 

Assim, a grande desafio da escola pública é oferecer um determinado 

padrão de qualidade para todos os envolvidos e, juntamente com isso, respeitar as 

diferenças locais, pois não existem duas escolas iguais e, acima de tudo, a 

participação é um importante caminho, historicamente percorrido, para uma escola 

realmente autônoma.  

Afirmar que não existem duas escolas iguais não significa que devam 

se isolar, pois autonomia significa também unidade e capacidade de comunicação. 

(GADOTTI, 2001, p. 66) 

Finalmente, conquistamos também a oportunidade de levar a outros 

nossas experiências: 
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Fomos convidados pela Apeoesp a montar uma comissão de 
fiscalização das verbas recebidas pelas APM das escolas estaduais 
da cidade e levamos nossa experiência a várias escolas da região. 
Participamos também do Congresso Estadual de Educação, 
realizado pela Apeoesp, em outubro de 2001, informando nossos 
resultados e os êxitos alcançados e mostrando como, através da 
organização e da participação, mudamos os rumos das coisas. 
(SILVANA) 

 

 

5.2.3 Participação e seus condicionantes 
 

O trabalho realizado por Paro (2001) numa escola pública de São 

Paulo é uma referência importante para se analisar a participação dos diferentes 

membros da comunidade. O autor mostra a necessidade de se estudarem as 

possibilidades e as dificuldades da participação, que existem tanto na UE quanto na 

comunidade e que ele considera, respectivamente, como condicionantes internos e 

externos. 

Os condicionantes internos referem-se à UE e são quatro: 

1) Condicionantes materiais: são as condições de trabalho existentes. 

Quando essas condições são falhas, faltando recursos de todos os tipos, não é raro 

que os esforços se voltem para tentar trabalhar assim mesmo, e, com isso, não 

sobram forças para atuar efetivamente na participação das decisões escolares. Para 

o autor, é preciso: 

 
...tomar cuidado para não se erigirem essas dificuldades 
materiais em mera desculpa para nada fazer na escola em prol 
da participação. Isso parece acontecer com certa freqüência 
na escola pública e se evidencia quando, ao lado das 
reclamações a respeito da falta de recursos e da precariedade 
das condições de trabalho, não se desenvolve nenhuma 
tentativa de superar tal condição ou de pressionar o Estado no 
sentido dessa superação. (PARO, 2001, p. 44) 

 

A experiência na Escola Vieira mostra que é possível melhorar esses 

condicionantes, através da participação da comunidade escolar: 

 
Durante a minha atuação, havia na escola tantos recursos 
pedagógicos adquiridos com dinheiro vindo do Estado, que foi 
preciso reservar uma sala só para eles. (SILVANA) 
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2) Condicionantes institucionais: o caráter hierárquico da autoridade na 

escola pública obedece padrões de verticalidade (mando e submissão), o que 

prejudica as relações horizontais, necessárias à participação.  

A figura do diretor efetivo na escola pública do estado de São Paulo é 

de natureza monocrática − seu mandato é perpétuo, e a comunidade nem sequer 

tem o direito de referendá-lo. Ou seja, o diretor pode escolher a escola onde irá 

trabalhar, mas a comunidade escolar não tem o direito de escolhê-lo. 

Uma vez que a participação não ocorre espontaneamente, mas, como 

já se disse, é um processo historicamente construído, através da ação coletiva, é 

importante se planejarem mecanismos institucionais que incentivem as práticas 

participativas no interior das escolas públicas: 

 
Esse tipo de incentivo parece tanto mais fundamental para o 
processo de participação quanto mais considerarmos nossa 
sociedade, com tradição de autoritarismo, de poder altamente con-
centrado e de exclusão da divergência nas discussões e decisões. 
(PARO, 2001, p. 46) 

 

Uma vez mais, a criação das comissões do CE na Escola Vieira foi um 

instrumento decisivo de estímulo à participação, que não está pronta, não surge 

“naturalmente” e não é imposta − é uma conquista que se obtém passo a passo, 

refletindo os erros e os acertos das decisões tomadas e os conflitos que se 

enfrentam durante o processo. 

3) Condicionantes político-sociais: trata-se dos interesses dos grupos 

que convivem dentro da escola, nem sempre harmonicamente. Paro observa que, 

em sua prática diária, as pessoas se orientam por seus interesses imediatos, que 

não são os mesmos para os diversos grupos atuantes na escola: 
Na perspectiva de uma participação dos diversos grupos na gestão 
da escola, parece que não se trata de ignorar ou minimizar a 
importância desses conflitos, mas de levar em conta sua existência, 
bem como suas causas e suas implicações na busca da 
democratização da gestão escolar, como condição necessária para a 
luta por objetivos coletivos de mais longo alcance como o efetivo 
oferecimento de ensino de boa qualidade para a população. (PARO, 
2001, p. 47) 

 

4) Condicionantes ideológicos: a forma como a comunidade escolar é 

vista pelos professores e funcionários da escola pode facilitar ou dificultar a 

participação dessa comunidade. Uma visão negativa a respeito dos pais e/ou dos 
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alunos influi no tipo de tratamento que lhes é dispensado e, conseqüentemente, 

pode acabar afastando-os da escola: 

 
...uma escola perpassada pelo autoritarismo em sua relações 
cotidianas muito dificilmente permitirá que a comunidade aí se faça 
presente para participar autonomamente de relações democráticas [...] 
A participação da comunidade na escola, como todo processo 
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina 
a necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e 
das potencialidades que a realidade apresenta para a ação. (PARO, 
2001, p. 17/48) 

 

Ainda segundo Paro (2001), a participação deve compreender tanto as 

decisões quanto as execuções, dentro da escola, uma vez que participar é diferente 

de realizar. Participar diz respeito a partilhar decisões. 

A participação não pode ser entendida como mera execução das 

decisões tomadas por outros − nesse caso, falar em participação é mascarar o fato 

de que ela não aconteceu durante todo o processo. 

Por outro lado, é claro que a participação na execução pode ser uma 

estratégia para aumentar o nível de participação real, pois, uma vez que a contribui 

com seu trabalho, a comunidade se sente em condições de cobrar seus direitos e 

participar das decisões da escola. 

Paro (2001) vê três condicionantes externos à UE: 

1. as condições objetivas de vida e a participação. 

2. os condicionantes culturais, ou a visão da comunidade sobre a 

escola e sobre a participação; 

3. os condicionantes institucionais da comunidade, ou os mecanismos 

coletivos de participação. 

Das entrevistas realizadas para seu próprio trabalho, Paro entendeu 

que o motivo apontado como maior responsável pela falta de participação da 

comunidade nas reuniões da escola diz respeito “às condições de vida das camadas 

populares, especialmente a falta de tempo e o cansaço após um longo e pesado dia 

de trabalho”. (PARO, 2001, p. 54) Outro fator mencionado são os horários das 

reuniões, que, não tendo qualquer flexibilidade, impedem os pais de participar delas. 

Na Escola Vieira, os pais escolheram o dia e horário das reuniões em 

que se discutiria a implantação do ensino médio. Esses pais trabalham a cerca de 

seis quilômetros de casa, em média, e a maioria deles opta por ir e voltar do trabalho 
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a pé, para economizar o dinheiro da passagem de ônibus. Muitos homens usam 

bicicleta como meio de transporte, e é comum encontrá-los no caminho da escola. 

Quanto aos horários de reuniões, na Escola Vieira, eram sempre os mesmos, mas 

nós conseguimos mudá-los para os sábados e alternávamos os horários das 

reuniões que aconteciam em dias de semana. 

 
Passamos a divulgar as reuniões de CE e APM no comércio local e a 
agendá-las cada vez num horário diferente, nos três períodos – 
manhã, tarde e noite – e também aos sábados. Além de aumentar o 
número de participantes, isso fez com que novos pais 
comparecessem à escola. (SILVANA) 

 

 

5.2.4 Participação como processo 
 

Rigorosamente, a participação é processual − não termina nunca e 

está em constante transformação, pelo crescimento e pelo fortalecimento tanto dos 

atores desse processo como da própria participação. Quanto mais conscientes os 

indivíduos, mais participativos eles são, pois participação é, em essência, 

crescimento pessoal e existe como conquista histórica − nunca é suficiente ou 

definitiva. Assim que se supõe completa, a participação começa a regredir. 

(DEMO, 2001, p. 18) 

As formas ordinárias de gestão tendem historicamente à dominação, 

com hierarquias verticalizadas, de cima para baixo. Essa hierarquia traz 

desigualdades de poder e de mando, que acarretam desigualdades sociais; uma 

atuação conservadora visa à manutenção desse estado de coisas. Assim, a 

iniciativa, a criatividade ou o interesse em realizar um trabalho crítico esbarram 

na organização vertical, e, quando se está em situação de participação, deve-se 

ter sempre em mente que ela foi historicamente construída: “dizemos que a 

participação é conquistada para significar que é um processo, no sentido legítimo 

do termo: infindável. Em constante vir-a-ser, sempre se fazendo.” (DEMO, 2001, 

p. 18) 

Sendo a participação algo a ser conquistado, é evidente que a 

organização histórica baseada na dominação tende a impedi-la, e, quando esse 

impedimento se faz por meio de posturas violentas, se está em face da 
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repressão. Uma modalidade de repressão é tirar do dominado a capacidade de 

pensar no que faz e de tomar decisões: 

 
Dizer que não participamos porque nos impedem não seria 
propriamente o problema, mas precisamente o ponto de partida. 
Caso contrário, montaríamos a miragem assistencialista, segundo 
a qual só participamos se nos concederem a possibilidade. 
(DEMO, 2001, p. 19) 

 

Acreditando que a participação precisa ser conquistada, devemos 

entender que falamos de um processo lento e gradativo, construído passo a 

passo. Existem muitas dificuldades para se conquistar a participação, mas elas 

não devem levar à acomodação. Nesse processo contínuo e interminável, deve-

se seguir cada etapa, pois a liberdade que supostamente se concede ou impõe 

certamente não é interessante. 

Para participar, precisa haver sobretudo compromisso, envolvimento 

e a consciência de que o processo é também arriscado, pois sendo processo, não 

pode ser totalmente controlado. 

Outra questão importante aqui é a disputa pelo poder. Para Demo, a 

participação estabelece uma disputa com o poder, sempre mais aguerrida do que 

as querelas em torno de pequenos bens materiais. Segundo o autor, deve-se 

buscar um espaço mais claro de discussão e prática, em que o equilíbrio entre a 

teoria e a prática é fundamental para o fomento da participação. 

Quando a participação na Escola Vieira ficou mais evidente, a 

direção da escola, apoiada na figura da dirigente regional de ensino, tentou de 

todas as formas neutralizar o trabalho dos professores: 

 
Outra diretora indicada pela Diretoria de Ensino fora colocada para 
tentar a desmobilização. Esta se valeu de formas diversas de 
pressão – “erros” nos pagamentos dos professores envolvidos, 
ameaças veladas etc. (SILVANA) 

 

Demo acredita que boa parte da população não tem consciência do 

que seja e para que serve a participação, posto que só é apenas chamada a 

participar nas eleições e levada às urnas por meio do assistencialismo. 

Normalmente, a população não tem um conhecimento crítico dos candidatos ou 

de seus partidos, pois não existe uma condição educativa para isso. 
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Para a comunidade exercer seu direito a voz, ela precisa estar 

organizada, mas é muito comum que elas sejam descaracterizadas, achatadas no 

conformismo, esperando ajuda de fora e esquecendo-se da possibilidade de 

tomar consciência e gerir seu destino. 

É voz corrente que os processos democráticos são muito 

trabalhosos, pois todos querem opinar, fazem-se muitas reuniões, e elas sempre 

parecem confusas. Mesmo que, em face disso, se possa pensar que, sem a 

democracia, as coisas caminham melhor, convém lembrar que: 

 
...é natural que assim se comece. Onde nunca se discutiram os 
problemas comuns, o primeiro impacto será desordenado. O 
processo de eleição também é complexo e frágil, demorando 
muito até se obterem fórmulas comumente aceitas e respeitadas 
[...] Democracia é uma planta tão essencial quanto frágil. É 
extremamente mais fácil matá-la do que levá-la ao 
amadurecimento. (DEMO, 2001, p. 73) 

 

Assim, a perseverança e o pleno entendimento da importância da 

construção do processo de participação têm que estar solidamente enraizados na 

comunidade, para não haver desistência diante dos primeiros obstáculos. Exemplo 

disso foi encontrado na Escola Vieira; quando da implantação do ensino médio, as 

mães foram orientadas pela Diretoria de Ensino e pela Direção a matricularem seus 

filhos em outras escolas: 

 
Dirigindo-se a um professor que era membro da comissão, disse um 
aluno: “Professor, eu sou maior de idade e já falei com a minha mãe. 
Não vou fazer essa matrícula, porque nós temos que ir até o fim e 
nós confiamos em vocês.” Mais de 75% dos alunos deixaram de se 
matricular nas escolas indicadas, criando um grande 
constrangimento para a dirigente de ensino, que ficava numa 
situação delicada. (SILVANA) 

 
A professora Sandra relata as dificuldades para participar que 

encontrou na Escola Vieira: 
 

Participar dá muito trabalho. Exige conhecimento e tempo. As 
informações não vêm, você tem que ir atrás delas. Não é fácil para 
as pessoas participarem. Normalmente, as que participam são mais 
cobradas que as outras, nas suas atividades normais. Na época em 
que eu entrei na diretoria executiva da APM, a maioria do trabalho, 
quem fazia era o Paulo Roberto, mas eu procurava estar sempre 
junto, até que fui aprendendo e assumindo as responsabilidades do 
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cargo. Nós ficamos nas nossas férias acompanhando os pedreiros 
da construção de uma nova entrada para os alunos e para o 
atendimento da comunidade. O CE decidiu essa mudança. Deu 
trabalho, tinha que ir atrás de pedreiro, de material. Ficamos as 
férias inteiras trabalhando nisso, para depois sermos chamados na 
diretoria para explicar o porquê da mudança de entrada. Isso 
desgasta muito. Você está participando, está fazendo, mas é como 
se você fosse castigado por ter feito. Assim, as pessoas não vão 
participar mesmo. (SANDRA) 

 
Já nas falas de dona Etelvina, fala-se de um trabalho de participação 

que foi crescendo conforme as necessidades iam surgindo: 
 

Montamos um grupo e demos o nome de Sociedade Amigos [...] Nós 
começamos a achar que isso era pouco [...] Decidimos montar uma 
Associação de Mulheres com um Clube de Mães onde as mães 
trabalhassem [...] sentimos a necessidade de ter uma creche para os 
filhos das mulheres do Clube de Mães. (DONA ETELVINA) 

 

 

5.3 PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIADO 

 

No Brasil, as questões sobre voluntariado − ações, trabalhos e até 

mesmo concepção − quase não aparecem como tema de estudo ou debate e são 

historicamente identificadas com motivações de ordem religiosa ou com a ação de 

algumas mulheres com grande poder aquisitivo. 

Nas últimas décadas, porém, na esteira das lutas pelos direitos 

humanos, civis e sociais, o trabalho voluntário “começou a ser visto por alguns 

setores da sociedade como possibilidade de ação cívica e de ação voltada para o 

bem público”. (RIO, 2004, p. 69) 

Assim como a participação, o voluntariado é historicamente construído 

e está sempre em desenvolvimento, podendo estar associado à generosidade, ao 

desejo de justiça e a sentimentos de responsabilidade pessoal que movem o 

indivíduo. 

Baseada em estudos de Blasco e Parrella sobre a ação voluntariada 

em seu sentido moderno, Rio aponta quatro momentos significativos, entre os quais 

não consta o caráter religioso. 
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O primeiro momento teve origem na benemerência encontrada no 

século XIX, quando os problemas sociais eram tratados como desvios do poder 

dominante e atingiam indivíduos em desgraça: 

 
Entendia-se que os “destituídos” não tinham tido a oportunidade de 
se integrar à sociedade e precisavam da caridade organizada para 
mudar sua situação. Assim, as famílias abastadas concretizavam 
suas boas intenções distribuindo seus excedentes aos necessitados, 
fazendo isso conforme suas convicções e ações, salientando as 
“vantagens” da integração plena dentro de um modelo de vida 
considerado “normal”. (RIO, 2004, p. 70) 

 

Essa é uma ação tipicamente paternalista, que, além de excluir, ainda 

pretende beneficiar moralmente aqueles que a praticam. 

O segundo momento é marcado por políticas de assistência pública, 

financiadas pelos setores produtivos do Estado de Bem-Estar do pós-Guerra, que 

distribuía entre os necessitados os recursos conseguidos. Essas ações visavam ao 

controle social, para impedir protestos de uma sociedade recém-saída de um 

período de guerras. 

Para o terceiro momento, a autora relembra que, na década de 1970, 

houve a queda do Estado de Bem-Estar, trazendo de volta a insegurança e, assim, 

recrudescendo a fragilidade social dos setores excluídos. O movimento voluntário 

passa a ser questionado politicamente e não encontra uma direção clara. 

As pessoas mais ativas do movimento acabaram se voltando para 

atividades de caráter político-partidário tanto nos modelos de pensamento socialista 

como no capitalista. Com isso, o voluntariado sofreu a influência de uma corrente 

“contestatória e libertária” (RIO, 2004, p. 70), presente em quase todos os 

movimentos sociais de origem popular da época. Esse tipo de voluntariado era 

combativo e tinha compromisso com a transformação radical da sociedade. 

O quarto e último momento começa nos anos 1980, com a 

democratização da América Latina e dos países do chamado Terceiro Mundo, 

fundamentada no neoliberalismo. Assim, os Estados começam a reduzir os 

financiamentos de assistência social, preconizando o que se conhece como Estado 

Mínimo. Houve certa descentralização, mas nem sempre os recursos existiam. 

Como conseqüência, surgiram muitas ONG com a participação ativa da sociedade 

nas questões sociais, caracterizando “uma atuação voluntária de ação social”: 
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Floresceu então um voluntariado que preencheu as lacunas 
deixadas pelo Estado e se esforçou por diminuir as 
necessidades daqueles que ficaram à margem do sistema – ou 
perversamente inseridos, mas sem questionar essa 
conseqüência da economia de mercado, foco norteador das 
posturas neoliberais. Esse voluntariado obteve muitas 
conquistas, empreendeu ações assistenciais de atenção 
primária. Agiu para diminuir efeitos emergenciais; entretanto, 
mais uma vez, não atuou sobre as causas. (RIO, 2004, p. 71) 

 
Entre 1979 e 1990, vigorou o Pronav, programa de iniciativa 

governamental que buscava estimular o voluntariado através de uma motivação 
consciente, do engajamento e do trabalho voluntário de brasileiros, visando a uma 
redução dos problemas sociais. 

Com uma estrutura centralizada, o Pronav era presidido pela primeira-
dama do país, assumindo as esposas dos governadores e dos prefeitos as 
coordenações estaduais e municipais, respectivamente. 

Segundo Rio, na década de 1990, surge a oportunidade de se pensar 
uma nova forma de ação voluntária, considerando-se o voluntário como: 

 
...um cidadão que, motivado por valores de participação e 
solidariedade, doa tempo, trabalho e talento, de maneira 
espontânea e não remunerada, a causas de interesse social e 
comunitário. (BLASCO; PARRELLA apud RIO, 2004, p. 72) 

 
Esse modelo tinha como princípio a aproximação entre a instituição e 

os recursos humanos e, através dos serviços, aconteciam a participação das 
pessoas e a busca de soluções. Ainda nessa década, o voluntariado passou a ser 
massivamente tratado na mídia, em campanhas de doações e programas de 
capacitação de voluntários, e, de outro lado, foi reconhecido e formalizado por meio 
de sanção legal, que o define como: 

 
...atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade 
pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não 
lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive, 
mutualidade. (Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998) 

 
A Lei n. 9.608/98 caracterizou o trabalho voluntário no Brasil de uma 

forma simples, por uma relação de trabalho em que não se prevê remuneração. 
Dada a existência de diferentes formas de voluntariado e de voluntários de 
diferentes matizes, a lei foi importante para legitimar a relação entre voluntários e 
entidades sociais e prevenir problemas para ambas as partes.  
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Mais recentemente, instaurou-se uma nova visão de voluntariado, que 
passou a ter uma preocupação com a cidadania participativa e não se confunde 
mais com caridade ou com o preenchimento do tempo ocioso das pessoas. Essa 
visão tem sido disseminada por canais internacionais formados por fundações, 
sobretudo norte-americanas, por ONG e pela ONU, que decretou o ano de 2001 
como o Ano do Voluntariado. 

Hoje, a questão social não é mais de responsabilidade exclusiva do 
Estado, mas também da sociedade civil, incluindo-se ONG, instituições, fundações e 
empresas que compõem o terceiro setor. 

Para os atores desta pesquisa, o trabalho voluntário é uma realidade 
inapelável, muito anterior à sua inclusão na pauta do dia. Nas palavras de Demo: 

 
Ninguém é, em sã consciência, contra o principio da solidariedade, 
tanto que está na moda. Mas existe um tipo de solidariedade que 
delineei como “efeito de poder”, porque me parece flagrante o 
abuso desse princípio, por exemplo, na solidariedade das 
primeiras-damas em política social, na solidariedade do Banco 
Mundial, do FMI ou do G7, na solidariedade da elite econômica e 
política. Existem, pois, tipos de solidariedade que são da boca para 
fora, sem ética... (DEMO, 2005, p. 28) 

 

O que fez com que dona Etelvina, a professora Sandra e eu mesma 

abríssemos mão de nossos momentos de descanso, lazer e convívio com a família 

para ajudar nossa comunidade foi uma escolha baseada na crença de que assim 

contribuíamos para uma sociedade melhor. 

 
Algumas vezes, nos deixavam lá fora, embaixo do sol, e ninguém 
nos atendia. Outras vezes, aparecia um vereador e pedia para subir 
uma pequena comissão, e eu era sempre uma das primeiras a subir. 
Até hoje, me pergunto por que eu fazia tudo aquilo. Creio que era por 
amor, mesmo. Fui a presidente do Clube de Mães. A cada dois anos, 
tinha nova eleição, mas ninguém queria aquele “fardo”, e 
empurravam o “fardo” pra mim. E eu aceitava. (DONA ETELVINA) 

 

Dona Etelvina atribui ao sentimento de amor ao próximo sua 

persistência na luta que travou com o poder público, e entendemos por “fardo” as 

dificuldades para a realização desse trabalho, todos os percalços que enfrentou para 

conseguir um avanço nos seus objetivos, organizar a comunidade, estabelecer com 

ela um diálogo, conhecer seus anseios e necessidades, saber lidar e administrar os 

conflitos internos. E ela, mais do que ninguém, soube como fazer isso − suas 
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sucessivas reconduções à presidência do Clube de Mães testemunha sua 

legitimidade como líder da comunidade. 

Exemplos de solidariedade também estão presentes na vida da 

professora Sandra, desde a infância: 

 
Quando faltava alguma coisa, um vizinho ajudava o outro. Isso era 
normal acontecer lá, acontece até hoje. Por exemplo, quando minha 
avó não tinha café, ela trocava rapadura (que era feita no engenho) 
por café, e assim por diante. [...] Toda vez que acontecia a queima, 
meu pai levava algum conhecido para ajudá-lo. Interessante é que 
as pessoas que o ajudavam faziam isso gratuitamente. E, quando 
elas precisavam de alguma coisa, meu pai parava o serviço dele 
para ajudá-las também. Acontecia uma espécie de troca, mas sem 
marcar quantos dias cada um ajudou. A ajuda era de acordo com a 
necessidade de cada um. Não me lembro de ter ouvido qualquer 
comentário sobre um abusar da boa vontade do outro. Eles se 
ajudavam de coração [...] Quando faltava água na cidade, a 
vizinhança toda vinha buscar água na minha casa. Isso acontecia ao 
menos uma vez por semana e, nesse dia, eu não tinha sossego. Não 
podia negar água, vendo que as pessoas precisavam. (SANDRA) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do estudado, com os autores escolhidos para se fundamentar 

o significado de participação neste trabalho, verifica-se que é unânime que a 

participação tem um papel transformador, primeiramente, no próprio sujeito e, em 

seguida, à sua volta, pois não existe participação se não existirem pessoas 

participantes. 

Os autores também deixam muito claro que conquistar a 

participação significa conquistar espaço e poder, e isso não é uma tarefa fácil, 

posto que, para efetivamente participar opinando, questionando e decidindo sobre 

os interesses da comunidade, deve-se romper a hierarquia imposta, cujo objetivo 

é a mera manutenção dos limites determinados pelo Estado. Para isso, são 

precisos tempo, paciência e muita disposição. 

Trabalhar pela transformação é um processo demorado, mas 

historicamente construído, pelo caminho da contestação daquilo que é 

arbitrariamente imposto e dos limites e das possibilidades das disposições legais, 

que também podem ser influenciadas pela participação. 

As pessoas que efetivamente participam, que exercem seu direito de 

voz e têm o sentimento de pertença, criam seus próprios estatutos, influem na 

rotina à sua volta e, conseqüentemente, na própria sociedade, atendendo às 

necessidades de sua comunidade. 

A participação da comunidade na gestão da escola não é diferente. Os 

sujeitos dispostos a exercer esse direito precisam estar convencidos da relevância e 

da importância dessa participação, para não desistir diante dos primeiros obstáculos. 

Enfim, a participação é um exercício democrático constante, 

historicamente construído, através do qual aprendemos a eleger o poder, a fiscalizar, 

a desburocratizar e a dividir responsabilidades, concorrendo para a formação de 

cidadãos críticos e comprometidos com a sociedade em que vivem. 

O método da história de vida se mostrou muito adequado ao 

desenvolvimento desta pesquisa, garantindo a aproximação entre os sujeitos 

pesquisados e a pesquisadora. Observamos que, depois das entrevistas, mudou 

nossa própria forma de interagir com o ambiente de trabalho, e o mesmo se deu com 

as pessoas entrevistadas, confirmando a propriedade dessa abordagem para o 

desenvolvimento de estudos em que se priorize a relação dialógica entre os sujeitos.  
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As reflexões sobre os relatos começaram já no momento em que 

começaram as transcrições das gravações, logo após a primeira entrevista, o que 

facilitou a avaliação do procedimento metodológico e ensejou os necessários 

ajustes. Redobrada durante a transcrição, a atenção tornou-se um aspecto essencial 

da análise, depois da oportunidade de se relembrarem os momentos do encontro e 

as sensações que eles suscitaram. 

Os relatos contêm momentos de reflexão, sentimentos e emoções, 

quando os entrevistados compartilham suas esperanças, suas frustrações e suas 

crenças. 

A postura do entrevistador precisa ser de muito respeito e 

cumplicidade. Em algumas situações, chegamos a nos emocionar com as falas dos 

entrevistados, e essa empatia enriqueceu as informações obtidas. Ao mesmo tempo 

em que fala sobre sua vida, o sujeito reflete sobre ela, e a abertura da escuta do 

entrevistador pode favorecer essa reflexão, qualificando os depoimentos e 

aprimorando a pesquisa e também as experiências dos sujeitos envolvidos.  

Portanto, a metodologia adotada permite um duplo ganho: por um lado, 

a já referida possibilidade de reflexão que se dá aos sujeitos participantes da 

pesquisa ao reviverem a própria história de participação e atuação e, por outro, a 

possibilidade de se desvendar o sentido da participação da ótica de quem participa. 

Penso que um trabalho assim encaminhado pode contribuir com os estudos e a 

compreensão de um tema de tamanha importância para se pensar e propor uma 

escola de qualidade no contexto da realidade brasileira atual.  

Em relação ao voluntariado, vimos que as políticas desenvolvidas 

favoreciam o individualismo em detrimento das iniciativas voluntárias e associativas. 

Atualmente, muitas empresas chamam o trabalho voluntário de “responsabilidade 

social”. Acreditamos que, mais que um nome, o que se deve ter em mente é que 

esse tipo de atitude nunca se esgota, pois há sempre algo a fazer com a 

participação voluntária, que, como processo educativo, evolui para uma participação 

crítica, fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. 

Mais do que o esforço de articulação entre a contribuição dos autores 

tomados como referencial teórico e a prática examinada, entendemos que o ponto 

alto deste trabalho é a confluência entre a metodologia adotada, a história de vida, e 

o caráter político do tema proposto: a participação. Pela narrativa das histórias de 
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vida, percebe-se a mudança que viveram as pessoas envolvidas, de um tipo de 

participação ingênua para uma participação crítica. 

Enfim, apesar das dificuldades que enfrentam, do desânimo que às 

vezes sentem e das perseguições políticas que inevitavelmente sofrem aqueles que 

participam, não podemos nos esquecer de que, mesmo que pessoas sejam 

individualmente obrigadas a deixar a cena em momentos cruciais, o movimento da 

participação, historicamente construído, não deve retroceder, pois, em algum 

momento da história, alguém lhe vai dar continuidade, do ponto em que se precisou 

parar, é por essa construção que caminharemos para uma escola melhor e uma 

sociedade mais justa. 
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ANEXO A 
 

Linha de tempo − Professora Silvana8 

 

 

 

 

                                                 
8 Os acontecimentos que marcam a passagem entre duas etapas da vida são chamados “charneira” 
(dobradiça), pois funcionam como articulações. (WARSCHAUER, 2001, p. 29) 
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ANEXO B 
 

Linha de tempo − Professora Sandra 9 

 
 
 
 

 

                                                 
9 Os acontecimentos que marcam a passagem entre duas etapas da vida são chamados “charneira” 
(dobradiça), pois funcionam como articulações. (WARSCHAUER, 2001, p. 29) 


