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RESUMO 
 
 

O presente estudo objetiva verificar  qual a relação entre as ações de um Grêmio Estudantil de 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo e o processo de formação da 

cidadania dos alunos. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e incluiu estudos e análises 

de documentos legais sobre o Grêmio e da literatura, alinhada a uma pesquisa empírica na 

qual reuniões do Grêmio Estudantil e do Conselho de Escola foram observadas pela 

pesquisadora no ambiente escolar natural. Foram entrevistados o diretor da escola, a 

presidente do Grêmio Estudantil, a professora que acompanhou o colegiado de alunos e o 

professor que ajudou na implantação do mesmo por meio de roteiros semiestruturados e 

flexíveis. Teve como apoio teórico Apple e Beane (2001), Apple (1989, 2006), Gimeno 

Sacristán (1999, 2001, 2002) e Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) entre outros. Os 

dados revelaram que o exercício do Grêmio Estudantil em uma Escola de Ensino 

Fundamental de São Paulo é um espaço mais em direção à tutela pelos educadores  do que 

para formação política no sentido de os alunos desenvolvam um processo de  construção da 

cidadania, criticidade e autonomia para a resolução de problemas individuais ou coletivos e 

para intervirem politicamente, possibilitando alteração da própria realidade. Há 

reminiscências do regime arbitrário da década de 1960 que objetivava a desarticulação 

política do alunado, enfatizando atividades de esporte e recreação. Os reflexos da 

despolitização são sentidos por um lado, à medida que o Grêmio Estudantil não estabelece 

uma cultura gremista na escola, e por outro, por assumirem características próprias de uma 

sociedade de classes. A gestão administrativa e pedagógica da escola, sem incluir o Grêmio 

Estudantil como órgão instituído, expressou uma perspectiva de tutela e reprodução sem 

estimular a ampliação de participação política. 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; Cidadania; Autonomia 
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ABSTRACT  

 

 

The present study aims at verifying the relationship between the actions of a Student´s Body 

of a Public Primary School on the Municipality of São Paulo city and the development 

process of establishing the students´ citizenship. This research has a qualitative approach. It 

included literature studies on the area and analysis of legal documents on the Student´s Body, 

aligned with an empirical research where meetings of Student´s Body and meetings of the 

School Board were observed by the researcher on their own school environment. The 

following people of the school were interviewed: the Principal, the President of the Student´s 

Body school´s group, the Professor in charge of the student´s collegiate and the teacher who 

helped on the Student´s Body implementation by means of flexible and semi-structured 

guidelines. The study was based on the theorists Apple and Beane (2001), Apple (1989,2006) 

and Gimeno Sacristán (1999,2001,2002), Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) among 

others. The results showed that the activity of the Student´s Body of a Public Primary School 

on the Municipality of São Paulo city is a space more tutored by teachers supervision rather 

than the political education upbringing on the way where these students development  of a 

construction process of citizenship, criticism and autonomy in order to solve either collective 

or individual problems as well as for preparing them to intervene politically, enabling them to 

change their own reality. There are reminiscences of the arbitrary regime of the 1960s that 

had as goal the student´s political disarticulation, highlighting sports and recreation activities. 

The reflections of lack of politicization are felt, on the one hand, as the Student´s Body does 

not establish an organizational culture in their school, and on the other hand, for assuming 

specific characteristics of a class society. The school academic and administrative 

management, without including the Student´s Body as an established organization, expressed 

a tutoring and reproductive perspective without stimulating the expansion of political 

participation. 

 

Keywords: Student´s Body; Citizenship; Autonomy 
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INTRODUÇÃO 

 

Para ser alguma coisa, para ser si mesmo 
e sempre um, é preciso agir como se fala; 
é preciso estar sempre decidido acerca do 
partido a tomar, tomá-lo com altivez e 
segui-lo sempre.  

( Rousseau,1968,p.13) 

 

A origem social acabou por compelir-me ao serviço público como professora e o 

“destino social” (BOURDIEU, 2010) converteu-se em vocação. Por pertencer a uma família 

de pouco capital econômico, tive que desistir do meu objetivo: fazer um curso na área da 

saúde. Entretanto, a família numerosa em que eu estava inserida tinha um perfil 

horizontalizado na veiculação da comunicação entre seus entes. Isto significa que aprendi o 

prazer da negociação pelo diálogo. Esse fato aguçou meu olhar, dando-me condições de 

perceber a ineficiência ou a inexistência da palavra, da comunicação nos grupos nos quais eu 

ia me agregando. 

Meus questionamentos surgiram a partir do momento em que comecei a observar 

melhor o poder que as pessoas assumiam quando ocupavam cargos de gestão das escolas 

públicas: ao mesmo tempo em que se enxergavam e se autodenominavam democráticas, não 

exerciam ações que correspondessem ao discurso adotado, além de terem posturas 

contraditórias. Alguns diretores valiam-se do poder da posição decorrente do cargo ocupado, 

intitulando-se democráticos para justificarem a realização de suas vontades pessoais. 

Independentes e contraditórios, não ouviam a opinião do grupo de professores, tampouco a 

dos alunos. Poucos utilizavam o desenvolvimento de uma gestão mais democrática 
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(entendendo democracia como processo) que promovesse e facilitasse a participação das 

pessoas que compunham a escola.  

Todo educador, quando questionado sobre o quesito participação nas escolas, terá 

como resposta retumbante de que é benéfica, louvável e necessária, e isso satisfaz 

subjetivamente a situação. Contudo, as questões de significado na dimensão objetiva ficam 

subjacentes. Como agregar as dimensões de discurso e prática e torná-las cultura de 

participação nas escolas? Há evidências, no currículo oficial praticado, que a participação não 

é contemplada e não faz parte do caráter acadêmico da escola.  

Educadores em geral comungam a ideia de que um dos objetivos da escola é formar 

cidadãos. Muitas vezes, adjetivam: cidadãos conscientes de sua função social. Aparentemente, 

essa intenção desvinculada de uma  formação política pouco ou em nada muda a realidade dos 

alunos que sem informações e conhecimento não podem fazer suas escolhas naturalizando o 

que vivenciam e sub-repcitiamente constroem um conceito de cidadania mais na direção de 

doação ou participação pelo viés de ação solidária e menos para o político de modo a 

capacitá-los à reflexão  para influir e  provocar mudanças individuais e coletivas. (MOURA, 

2008) 

Afirma Gimeno Sacristán(2002) que o exercício da cidadania tem “uma  dupla face: a 

individual e a grupal”(GIMENO SACRISTÁN, 2002, p.147) o que significa  que  os sujeitos 

para além de se constituírem por uma própria identidade possam se responsabilizar e atuar em 

questões coletivas. 

 Assim, urge a indagação acerca de quais seriam as ações da escola que envidariam 

esforços para a formação desse cidadão e, ainda, quais mensagens explícitas ou ocultas a 

escola transmite aos alunos para que essa formação social ocorra sem que haja um abismo 

entre escolhas ou sentenças e entre imposição ou processo democrático. 
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A Escola Pública de Ensino Fundamental no Município de São Paulo prevê a 

existência de instâncias organizadas sob a forma de colegiados. Isto constitui um modo 

necessário e legítimo de ação e conta com o amparo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDBEN – 9394/96 (art. 14): 

Inciso II - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 
os seguintes princípios: participação das comunidades escolares ou equivalentes. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm - Acesso em 02 de jul. de 
2011) 

 

Em desdobramento da referida lei, o parecer do Conselho Estadual de Educação 

(CEE) 67/98 regulamenta os Conselhos de Escola, bem como os Conselhos de Classe e Série 

e Grêmio Estudantil. Emanando as Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais 

(Artigo 10, § II), determina ou recomenda a “constituição e funcionamento do conselho de 

escola, dos conselhos de classe e série, da associação de pais e mestres e do grêmio 

estudantil”, sendo que, em seu Artigo 12º, torna obrigatória a existência do grêmio estudantil:  

Artigo 12º - A escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições escolares 
criadas por lei específica: 
I - Associação de Pais e Mestres; 
II - Grêmio Estudantil. 
Parágrafo único - Cabe à direção da escola garantir a articulação da associação de pais 
e mestres com o conselho de escola e criar condições para organização dos alunos no 
grêmio estudantil. (Grifos meus) http://www.ceesp.sp.gov.br/Pareceres/pa_67_98.htm 
Acesso em 27 abr. 2010.  

 

 

Em minha trajetória, testemunhei vários episódios, em reuniões de conselho de escola, 

em que a gestão cultivava a banalização e o menosprezo aos coletivos da escola e percebi a 

prática de seu uso para ratificar as decisões da equipe de direção. A gestão convidava a 

comunidade escolar para participar das decisões da escola, mas muitas vezes sem que os 

participantes soubessem que se tratava de uma participação passiva, que acontecia apenas 
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para ratificar o que já se havia decidido em uma “engenharia da unanimidade” (GRAEBNER 

apud APPLE, 2001, p.19-21).  

O Conselho de Classe (CC) é um espaço com valor educativo com os alunos que 

deveriam ser inseridos no processo de ensino-aprendizagem. Constitui-se como um rico 

espaço formativo dos alunos e da equipe de educadores: uma ação intencional e  zelosa pela 

construção da identidade daqueles. No entanto, o que se vivencia é uma realidade dispare, na 

qual o Conselho de Classe tornou-se um cartório de queixas e sentenças para o alunado. 

Em decorrência dessas observações, a gravidade da situação revelava-se na 

incoerência da gestão dessas escolas valerem-se apenas da presença dos alunos, como pede a 

lei, para cumprirem e formarem, burocraticamente, seus coletivos como no Conselho de 

Escola (CE), mas, incoerentemente, permitirem a sua ausência no Conselho de Classe. 

Furter (1967) argumenta, referendando a importância da função social da educação: 

[...] se a educação tem uma função social real, ela só atinge sua plena significação e 
sua eficiência através de uma retomada crítica de si mesma. A educação não pode 
acabar em uma moralidade que adaptaria o adolescente à sociedade e a sociedade ao 
adolescente, em um modus vivendi que ela precisaria redefinir incessantemente. Ela 
manifestará essa moralidade menos dramaticamente e mais positivamente, e 
aprofundará, procurando seu fundamento ético. A nosso ver o grande perigo da 
educação é tornar-se a manipulação do aluno, reduzido então a objeto de atividade do 
professor. (FURTER, 1967, p.314-15) 

Se, por um lado, Furter (1967) mostrava-se temerário frente à possibilidade dos alunos 

tornarem-se meros objetos de atividades docentes, por outro preconizava a função social da 

educação que em nada se alinhava à adaptação do adolescente à sociedade, ao já existente.  

Pude observar o trabalho realizado pela equipe de Gestão Democrática do Núcleo de 

Ação Educativa 13 (NAE 13) de 2001 a 2004, órgão intermediário entre Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e Unidades Escolares, momento em que organizavam encontros para a 

instituição de Grêmios Estudantis nas escolas da região de São Mateus, São Paulo. As 

orientações que esta equipe emanava iam de encontro a forma de organização e ao 

modelo estabelecido sequenciado e protocolar de uma organização burocrática: reuniões 
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iniciais, comissão pró-grêmio, aprovação do estatuto, inscrição das chapas, campanha, eleição 

e posse dos eleitos Por ser um órgão de classe dos alunos, a definição dos objetivos, a 

proposta de trabalho e a forma de organização desse coletivo deveria ser dos alunos, cabendo 

aos adultos que os acompanhavam ajudá-los com as informações necessárias.  

Desta forma, verifica-se que há dificuldades na instituição dos colegiados dos 

Conselhos de Escola, dos Conselhos de Classe e do Grêmio Estudantil, em uma  perspectiva 

menos burocrática e mais democrática, além de haver uma dificuldade quase instransponível, 

imposta aos  alunos, em terem  o conhecimento  para conquistarem o agrupamento organizado 

com seus pares para uma ação coletiva por meio de uma agremiação estudantil. Entretanto, 

Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) assinala que o processo de socialização e preparo do 

aluno para uma vida cidadã é complexo, sinuoso, “marcado por profundas contradições e 

inevitáveis resistências individuais e grupais.”(GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 19) 

É real o fato de que as gerações mais velhas devem ter responsabilidade na educação 

de novas gerações, isto implica  que para além da transparência das informações não haja 

repressão de suas  expressões, manifestações,  agrupamento e  descoberta. Conforme 

salientam Apple e Beane (2001):  

Numa comunidade autenticamente democrática, também se considera que todos os 
jovens têm o direito de acesso a todos os programas da escola e a seus frutos de 
valores. Por esse motivo os participantes de escolas democráticas procuram assegurar 
que a escola não coloque barreiras institucionais aos jovens. (APPLE e BEANE, 2001, 
p.23) 

 

A falta de participação dos jovens pode, ainda, expressar a visão retrógrada de 

considerá-los incapazes de se organizarem, porquanto serem crianças e adolescentes, 

contribuindo, assim, para a constituição de alunos que, no futuro, se tornem desorganizados e 

sem mobilização política. 
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O quadro exposto em muito se vincula às ações das escolas que, de um modo geral, se 

isentam do compromisso de formarem os alunos para o exercício da cidadania, apesar de 

defenderem que cumpram sua função social. Nesse contexto, a contradição estava revelada. 

Entretanto, necessitava de melhor embasamento para compreender melhor esses mecanismos 

e adensar as poucas pesquisas existentes sobre a condição passiva dos alunos nas escolas. 

Em função do anteriormente exposto, ingressei no programa de estudos de pós-

graduação strictu sensu, sabendo, a priori, que queria investigar a pseudodemocracia  

alardeada por muitas escolas, mas, sobretudo, com a intenção de pesquisar a fraca 

participação do alunado no processo de sua própria construção no universo social. 

Minha experiência docente, agregada aos estudos na pós-graduação, fez-me observar, 

por um lado, o modo protocolar, tarefeiro e, de certa forma, descomprometido da gestão de 

diferentes escolas ao tratarem as iniciativas dos alunos na formação de seu próprio colegiado. 

Por outro lado, questionava-me acerca das possibilidades de ações de um Grêmio Estudantil 

como  prática educativa, contribuição e exercício aos alunos para o ingresso a um mundo 

adulto com  consciência  dilatada de sua participação em uma vida cidadã. 

Por causa dos alunos, elegi o Grêmio Estudantil como minha causa - e esta passou a 

ser meu foco de pesquisa.  

Definido o foco, propus-me a investigar a constituição e a atuação de um Grêmio 

Estudantil, pós LDBEN/96, incidindo as análises nas séries finais do segundo ciclo (do 6º ao 

9º ano) de uma Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) de um bairro 

periférico da zona leste da cidade de São Paulo. Escolhi o local mencionado por ter sido 

informada por colegas de que aquela escola tinha um colegiado de alunos atuando como 

Grêmio Estudantil, sendo que os professores e a direção da escola acompanhavam os 

trabalhos dos alunos, zelando pela formação  política e cidadã: capacidade de reflexão, 

escolhas com certo grau de autonomia, liberdade para a expressão de sua própria identidade e  
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de projetos pessoais, coletivos e mudanças no cotidiano transformando a própria realidade. 

(GIMENO SACRISTÁN, 2001) 

O movimento estudantil brasileiro tem sido foco de análises de pesquisadores 

brasileiros, especialmente no que se refere à sua participação política em torno dos grandes 

problemas nacionais. Concentram-se no ensino superior, como atestam diversos trabalhos de 

mestrado e de doutorado do Banco de Teses da CAPES (Brasil. MEC. CAPES, 2011). Por 

meio de busca no modo “expressão exata”, foram localizadas duzentas e seis produções. 

Todavia, apenas onze focavam no estudo do movimento secundarista (Pereira, 1991; Hauer, 

2007; Fernandes, 2001; Moura, 2008; Moreira, 2001; Botelho, 2006; Silva, 2009a; Souza, 

2005; Pescuma, 1990; Silva, 2009b; Perez, 2007). 

Dentre essas, quatro investigaram o movimento secundarista em geral (Pereira, 1991; 

Botelho, 2006; Silva, 2009b; Perez, 2007), duas analisaram a participação política de alunos 

em dois colégios (Hauer, 2007; Silva, 2009a) e apenas cinco fizeram alguma referência ao 

Grêmio Estudantil (Fernandes, 2001; Moura, 2008; Moreira, 2001; Souza, 2005; Pescuma, 

1990). 

Por meio da palavra-chave “Grêmio Estudantil” (no modo “todas as palavras”) foram 

localizadas, além das incluídas na busca de “movimento estudantil”, mais oito produções, 

sendo que apenas quatro investigaram, diretamente, os Grêmios Estudantis (Carlos, 2006; 

Martins, 2010; Sá, 2004; Ferreira, 2002), enquanto que as demais tiveram como foco a 

participação de estudantes na vida escolar, com o Grêmio Estudantil como um dos aspectos a 

ser investigado (Mello, 2003; Correa, 2007; Leles, 2007; Sanches, 2006). 

Pesquisas desenvolvidas por Giovinazzo (2003), Ferreira (2002) e Pescuma (1990) 

convergem na seguinte conceituação:  

 
 Em se tratando do Grêmio Estudantil, analisando os trabalhos desenvolvidos sobre o 
tema (cf. Pescuma,1990; Camargo, 2002; Giovinazzo Jr., 2003), o que se constata é 
que, a partir do momento em que aos estudantes é concedida a “autonomia” (no que 
diz respeito à questão legal – cf. lei federal nº 7.398 de novembro de 1985), essa 
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organização passa a ser manipulada e considerada como algo à parte do sistema 
escolar, ficando os alunos à mercê da boa vontade da direção da escola ou de 
professores que possam esclarecer-lhes sobre como proceder para participar dessa 
organização. (Carlos, 2006, p.33) 

 
Reconhecendo a importância de fazer emergir a discussão sobre o tema protagonismo 

juvenil por intermédio de uma organização estudantil, percebe-se a lacuna existente. A 

intenção primordial é dar prosseguimento às pesquisas. 

A reflexão sobre a relação entre as ações do Grêmio Estudantil de uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo e a função social da escola gerou a seguinte 

indagação, que consubstancia o problema desta pesquisa:  

 Qual é a relação entre as ações de um Grêmio Estudantil de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental de São Paulo com o processo de formação para a cidadania dos 

alunos ? 

Três questões decorrem da indagação acima: 

 Quais são as atividades desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil de uma Escola de Ensino 

Fundamental e que tipo de preocupação dos jovens elas expressam? 

 Quais são as relações mantidas entre o Grêmio Estudantil e as instâncias de gestão da 

escola e o que elas expressam? 

 Quais são as iniciativas da escola em relação ao Grêmio Estudantil e o que elas 

expressam? 

Para responder a estes questionamentos, recorri aos teóricos Apple e Beane (2001), 

Apple (1989, 2006) e Gimeno Sacristán (1999, 2001, 2002), Gimeno Sacristán e Pérez 

Gómez ( 1998) além das contribuições de teses e dissertações analisadas e de outros autores.  

Elenquei como objetivo geral da pesquisa:  
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 Verificar qual a relação entre as ações de um Grêmio Estudantil de uma Escola Municipal 

de Ensino Fundamental de São Paulo com o processo de formação para a cidadania dos 

alunos. 

A partir deste objetivo geral, desdobram-se três objetivos específicos: 

 Verificar se as atividades realizadas pelo Grêmio Estudantil se voltam mais para o campo 

cultural, do lazer e da recreação, ou para o da participação na escola, na comunidade e no 

meio social; 

 Identificar e analisar a participação do Grêmio nas instâncias gestoras da escola; e 

 Verificar se as iniciativas da escola em relação ao Grêmio expressam a perspectiva de 

ampliação da participação política dos alunos ou de controle e subordinação. 

Este estudo lança, também, a seguinte hipótese: o exercício do Grêmio Estudantil, em 

uma Escola de Ensino Fundamental de São Paulo, é um espaço mais em direção à tutela pelos 

educadores do que para  formação política no sentido de os alunos desenvolvam criticidade e 

autonomia para a resolução de problemas individuais ou coletivos. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro, “O Grêmio Estudantil: 

Organização, Trajetória e Contribuições Teóricas”, contempla a legislação referente ao 

Grêmio Estudantil e os teóricos que fundamentam a pesquisa. O segundo, “Procedimentos de 

Pesquisa”, focaliza o caminho utilizado para a pesquisa empírica, os dados obtidos nas 

reuniões do Grêmio e do Conselho de Escola, organização e análise dos dados. O terceiro, 

“As Entrevistas”, é composto por entrevistas com o diretor da escola, a presidente do Grêmio, 

a professora que acompanha o Grêmio e o professor que ajudou na instituição do mesmo. Este 

último capítulo complementa o anterior, pois nele são apresentados os dados obtidos nas 

entrevistas com os membros da escola e a análise das entrevistas. Por último, são apresentadas 

as “Considerações Finais” 
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      CAPÍTULO 1 - O GRÊMIO ESTUDANTIL: ORGANIZAÇÃO, 
TRAJETÓRIA E CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Apesar da pouca incidência de estudos sobre o Grêmio Estudantil na escola básica, sua 

existência percorre longa data. 

A mais antiga referência oficial ao Grêmio Estudantil parece ser o Decreto Federal 

34.078, de 06 de outubro de 1953, promulgado no segundo governo Vargas, que criou a 

Divisão de Educação Extraescolar com a finalidade de promover e orientar as atividades 

educativas e culturais de natureza extraescolar, com as seguintes atribuições: 

Art. 2º No desempenho das suas atribuições a Divisão de Educação Extra-Escolar: 
 a) manterá contato direto com estudantes, para o fim de: 

1º) estabelecer e manter relações com organizações e entidades estudantis, 
dando-lhes orientações, estímulo e assistência; 
2º) animar, coordenar e auxiliar a formação de associações, grêmio e clubes 
literários, teatrais, científicos artísticos, recreativos e esportivos úteis à formação 
moral, intelectual e física dos estudantes e ao desenvolvimento do seu espírito de 
organização, cooperação e fraternidade. 

b) promover o aperfeiçoamento cultural da coletividade estudantil, através de 
medidas destinadas a: 

1º) assistir as organizações de estudantes em seus programas de viagens, 
excursões, congressos e competições, auxiliando e coordenando a sua realização. 
2º) estimular, coordenar e cooperar na realização de exposições permanente ou 
transitórias, fixas ou ambulantes de interesse artístico e cultural, assumindo, 
inclusive, a iniciativa de realizá-las; 
3º) promover o orientar a formação de círculos de pais e professores, com a 
finalidade de estreitar as relações entre a comunidade doméstica e o grupo 
educativo, de modo a que se estabeleça entre ambos uma atmosfera de cordial 
compreensão e de entendimento favorável ao bom êxito dos trabalhos escolares. 
4º) apoiar e coordenar a realização de espetáculos teatrais, concertos musicais, 
exibições cinematográficas e transmissões radiofônicas ou de televisão 
apresentem valor cultural ou educativo; 
(http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/legislacao/Pesquisa/Avancada - 
acesso em 29/09/2011) 
 

Verifica-se, em primeiro lugar, que o decreto não se refere somente à organização de 

Grêmios Estudantis, mas a um enorme conjunto de atividades, desde as esportivas até o 

círculo de pais e professores, passando pela organização de clubes literários, científicos, 

teatrais e recreativos, bem como ao estímulo a excursões, congressos e exposições. 
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Esta iniciativa pode ser interpretada, por um lado, como uma forma de controle do 

Estado sobre os movimentos estudantis envolvendo os alunos do ensino básico, já que, alguns 

anos antes, havia sido criada a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), em 25 

de julho de 1948, que, cada vez mais, engajava-se no movimento estudantil liderado pela 

União Nacional dos Estudantes (UNE) e, por outro lado, como o primeiro reconhecimento 

oficial do alunado como ator integrante do sistema educativo e das escolas.  

Apesar da iniciativa de estímulo às organizações estudantis, percebe-se que o caráter 

era que as atividades acontecessem fora da organização tradicional da escola, ou seja, eram 

atribuições de manutenção das relações, assistência, estímulo, coordenação, promoção e apoio 

aos jovens pela Divisão de Educação Extraescolar, que sem estarem integradas ao caráter 

acadêmico da escola poderiam  ser extirpadas a qualquer momento. 

Se as liberdades democráticas caracterizaram o período entre o final da ditadura 

getulista e o advento do regime militar, com reflexos positivos sobre o movimento estudantil 

em geral e sobre o secundarista em particular, os militares pós-golpe de 1964 procuraram 

conter, de todas as formas, o movimento estudantil, cuja maior expressão foi o fechamento da 

União Nacional dos Estudantes. 

Os governos do regime militar, entretanto, não se preocuparam somente com os 

estudantes universitários, certamente os grandes aglutinadores dos jovens em oposição ao 

regime, como também se voltaram para o controle dos alunos do ensino básico, tanto por 

meio da inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória em todos os graus e 

modalidades de ensino (Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969) quanto pela 

vinculação das atividades estudantis à disciplina e prática educativa de Educação Moral e 

Cívica e criação do Centro Cívico Escolar, pelo 68. Decreto Federal 065, de 14 de Janeiro de 

1971, que regulamentou o decreto anterior:  

Art. 2º. É instituída em todos os sistemas de ensino, em caráter obrigatório, como 
disciplina e, também, como prática educativa, a Educação Moral e Cívica, visando a 
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formação do caráter do brasileiro e ao seu preparo para o perfeito exercício da 
cidadania democrática, com o fortalecimento dos valores morais da nacionalidade. 

Parágrafo único. Os objetivos visados podem ser atingidos através das instituições 
seguintes, obedecida a sequência de finalidades apresentadas neste artigo: biblioteca, 
jornal academia, centros diversos, "fórum" de debates, núcleo escoteiro, centro de 
formação de líderes comunitários, clube agrícola, oficinas, grêmio cênico-musical, 
banco, cooperativa, centro de saúde, grêmio esportivo, grêmio recreativo, associação 
de antigos alunos e outras (http://www.jusbrasil.com.br/diarios/navegue/DOU - 
acesso em 30/09/2011). 

 
Pode-se constatar, portanto, que, além da vinculação indicada acima, o Grêmio 

Estudantil é tratado como uma das possibilidades de organização escolar e não mais como o 

órgão de representação dos estudantes, tal como havia ocorrido no período anterior. Na 

verdade, a maior ênfase foi dada ao Centro Cívico como irradiador da Educação Moral e 

Cívica que, apesar de ter diretoria eleita pelos alunos, deveria funcionar sob a assistência de 

um orientador designado pelo diretor da escola: 

Art. 32. Nos estabelecimentos de qualquer nível de ensino, públicos e particulares, 
será estimulada a criação de Centro Cívico, o qual funcionará sob a assistência de 
um orientador, elemento docente designado pelo Diretor do estabelecimento, e com 
a diretoria eleita pelos alunos, destinado à centralização, no âmbito escolar, e à 
irradiação, na comunidade local, das atividades de Educação Moral e Cívica, e à 
cooperação na formação ou aperfeiçoamento do caráter do educando.     
(http://www.jusbrasil.com.br/diarios/navegue/DOU - acesso em 30/09/2011) 

 

Dessa forma, a autonomia estudantil secundarista, conquistada a duras penas no 

período pós-ditadura getulista, foi novamente proscrita na medida em que os alunos foram 

obrigados a se filiarem a um Centro que funcionava sob o controle docente.  

Com a queda do regime militar e o advento da “Nova República”, o governo federal, 

mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da nova LDBEN 9394/96, 

sancionou a Lei nº 7.398, de 4 de Novembro de 1985, dispondo sobre a organização de 

entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus. Conforme a referida Lei:  

Artigo 1o - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica 
assegurada a organização de Estudantes como entidades autônomas representativas 
dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, 
cívicas, esportivas e sociais.  
§ 2º - A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão 
estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembleia Geral do corpo discente 
de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim.  
§ 3º - A aprovação dos estatutos, e a escolha dos dirigentes e dos representantes do 
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Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante 
observando-se no que couber, as normas da legislação eleitoral. 
(http://www.jusbrasil.com.br/diarios/navegue/DOU - visitado em 30/09/2011) 

 

Tendo sido promulgada logo no início do novo período Republicano, pelo Presidente 

José Sarney, a nova lei não só devolveu ao Grêmio seu papel de protagonista principal dos 

estudantes secundaristas como também a sua autonomia, na medida em que delega à 

Assembleia Geral do corpo discente de cada escola a elaboração e a aprovação de seus 

estatutos. Apesar de oriundo da Aliança de Renovação Nacional (ARENA), partido da 

situação dos governos militares pós 1964, “um dos pontos altos do governo José Sarney foi o 

respeito às liberdades públicas”. (FAUSTO, 2010, p.519) 

Esta nova lei está em vigor até os dias atuais, e a implementação e organização dos 

Grêmios Estudantis deve por ela se reger. Entretanto, apesar de ter sido uma das primeiras leis 

voltadas para a educação, antecedendo, inclusive, a própria Constituição Federal e a Lei de 

Diretrizes e Bases, a organização de estudantes do ensino fundamental e médio não tem sido 

objeto de grande interesse da pesquisa em educação. 

 

 

1.1 TEÓRICOS QUE APÓIAM O TRABALHO 

 

 

No século XIX, Dewey (1979) afirmou que os seres das novas gerações necessitavam 

dos mais velhos para que lhes fossem ensinados a cultura. Desde os primórdios, a transmissão 

das habilidades e cultura aos jovens dava-se pelos adultos, mas por tornar-se complexa foi 

entregue à escola para que formalmente fossem feitos os registros necessários, perenizando, 

na atualidade, o acúmulo construído. (DEWEY, 1979)  



 
 

 

 

27

Este trabalho fundamenta-se teoricamente em Apple e Beane (2001) no que se refere à 

concepção sobre escolas democráticas. Segundo os autores, a verdadeira democracia nas 

escolas passa, necessariamente, pelo envolvimento dos alunos, e a sociedade democrática 

precisa ser nutrida de experiências, de relações sociais, interesses comuns, liberdade e 

participação como exercício de uma forma democrática de viver. Deste modo, legitima-se a 

identificação do objeto de pesquisa com a indicação e a especialização dos autores escolhidos. 

Assim, para essa ideia corrobora a consideração de que a criação de um órgão 

representativo de alunos, denominado Grêmio Estudantil, pode constituir-se como um 

exercício, somando esforços para a manutenção da democracia quando possibilita aos jovens 

a defesa de seus interesses, dando-lhes voz, possibilidade de reflexão, capacidade de fazer 

escolhas e participação nas decisões.  

As escolas, na atualidade, estão carregando o ônus das contradições econômico-sociais 

com repercussões diretas nos alunos. Existe uma falsa ou equivocada conceituação acerca do 

processo democrático na escola. Ser uma escola democrática pode ser entendido como aquela 

escola que permite uma eleição de um colegiado de forma tradicional e mecânica, sem as 

discussões para fomentar o interesse de descoberta dos alunos. Apple e Beane (2001) trazem, 

também, o conceito de experiência democrática como o envolvimento e a participação de toda 

a comunidade escolar na tomada de decisões, reforçando sua concepção teórica com a 

apresentação de várias escolas onde foi possível instaurar um ambiente escolar democrático 

com a participação dos alunos, da comunidade escolar e local. Tais escolas não abordam 

apenas teoricamente o conceito de democracia, mas buscam vivenciá-lo no seu 

cotidiano.(APPLE e BEANE,2001) 

A escola trabalha com o currículo formal, valorizado “por estar dentro dos limites 

estreitos da tradição cultural do Ocidente e aceitos socialmente pelo valor simbólico que 

carrega” (APPLE e BEANE, 2001, p.12). Assim, há um deficit na reflexão sobre as 
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influências das teorias da reprodução cultural e social para a introdução, no pensamento dos 

educadores e dos alunos, das ideias de resistência e oposição à reprodução, à imposição e à 

passividade na produção do conhecimento dentro das escolas. Aliado aos fatos expostos, há 

um currículo tácito, rotineiro e naturalizado, denominado “currículo oculto”, que advém das 

práticas e vivências nas escolas, sendo permeado de nuances tão explícitas e naturais que se 

tornam invisíveis. (APPLE,1989) Durante o processo de escolarização, os alunos, além do 

conteúdo formal, incorporam, pelas ações entre os que trabalham na Educação, nuances de 

conceitos tidos como naturais, portanto inquestionáveis, que formam uma identidade e uma 

cultura da escola. 

 Apple (1989) contribui para a percepção e análise do “currículo oculto” existente na 

escola, e isto se encerra como condição para que se revele e se enxergue o real funcionamento 

e formação que a escola oferece.  

Os autores trazem modelos vivos de atuação dos princípios democráticos, além de 

exemplos de escolas que ajudam os jovens a compreenderem o significado ativo de cidadania 

e que fornecem o conhecimento de que precisam para atuarem como agentes na construção da 

democracia. Argumentam que uma escola à medida que  propõe aos jovens o abandono do 

papel passivo de simples consumidores do saber pelo papel ativo de elaboradores de 

significados caminha em direção a um currículo democrático.(APPLE e BEANE, 2001) 

Para Apple e Beane (2001), o currículo democrático constitui-se como uma obrigação 

moral das escolas proporcionarem aos seus alunos, pois além dessas experiências de 

valorização da participação com voz, opinião, tomada de decisões, ação e construção 

cooperativa e social do conhecimento, o que se vivencia nas escolas é a secular imposição do 

currículo tradicional, gestado pela cultura Ocidental dominante que está distante da realidade 

das classes populares - tão distante que, em grande medida, produz o fracasso escolar.  
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 O currículo tradicional é a meta desejável, inquestionável, que a escola coloca para a 

maioria dos jovens das classes populares. A escola, pelo currículo oficial, cumpre seu papel 

de selecionar e classificar os jovens. Elenca um rol de conhecimentos para além do que os 

educandos possam ter e, apesar desses novos tempos de responsabilização ao sistema 

educativo pelo fracasso de muitos jovens, estes, em sua maioria,  acabam por assimilar o 

insucesso como incapacidade pessoal, de responsabilidade própria, mas na contrapartida 

foram ofertados: horários rígidos, aulas expositivas, lousa, carteiras enfileiradas, livros, 

tarefas, avaliações estanques, “juízo professoral” (BOURDIEU, 2010), e um sistema 

macroeconômico com interesses em manter a classe dominante na dominância, ou seja, uma 

receita bem pensada que resulta, para alguns, no “sucesso improvável” (LAHIRE, 1997) e, 

para muitos, no referendo do óbvio.  

Para Apple (2006), isso significa a exclusão e a manutenção da reserva técnica de 

pessoas que farão serviços mecânicos ou cruéis na sociedade capitalista. Os jovens, bem como 

seus educadores, têm como natural a falta de variedade nas ofertas pedagógicas. Todavia, não 

fazem a ligação de que seja essa uma vilã que colabora nas sentenças do futuro dos jovens, 

mesmo eles sendo capazes. (APPLE, 1989) 

Gimeno Sacristán (2002) argumenta que a cidadania, jurídica e politicamente 

regulada, está vinculada ao nascimento dos Estados modernos. As práticas das políticas 

neoliberais  exacerbaram as dificuldades de integração entre as pessoas que passaram a 

entender as  diferenças individuais como desigualdades. Simultaneamente, aconteceu o 

declínio do Estado de Bem Estar Social, bem como a importância do sujeito social que acabou 

trocando a liberdade por “privacidade defensiva” (GIMENO SACRISTÁN, 2002, p.145-146). 

Tal fato, por si, revela uma consistente justificativa para que os cidadãos busquem reafirmar 

seus direitos.  
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Gimeno Sacristán (2002) relaciona a educação à cidadania democrática, ressaltando 

que, para além das questões jurídicas e regras sociais, o cidadão, pelas suas experiências 

cotidianas e pela educação institucional, pode construir-se livre, autônomo, mas, ao mesmo 

tempo, comprometido com a sociedade mais ampla. O autor afirma a educação como 

inclusiva nos eixos civil, político e social, isto é, o direito à construção de uma identidade, à 

garantia de participação e a constituir-se como cidadão.  

 Gimeno Sacristán (1999) contribui, ainda, abordando a riqueza das vivências e das 

experiências como um conjunto de ações passadas que alicerçam e constroem as futuras 

ações, tornando a prática como cultura da escola. O autor salienta que o cotidiano das escolas 

é constituído por ações que se iniciaram no passado e, pela reincidência, estendem-se no 

futuro, tornando-se práticas. Em outras palavras, elas são transmissíveis como experiência 

compartilhada, permeada por regras de relações sociais infladas de conflitos e emoções. 

Assim, “a  prática é a cristalização coletiva da experiência histórica das ações, é o resultado 

da consolidação de padrões de ação sedimentados em tradições e formas visíveis de 

desenvolver a atividade”. (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.73) 

Apple (2006) e Gimeno Sacristán (1999) convergem ao mesmo ponto de possibilidade 

de mudança, acrescida das vivências das comunidades, dando significado aos alunos a partir 

de sua própria realidade e de como se constitui o cotidiano como prática. Apple (2006) reitera 

a mudança pelo modo como o currículo é trabalhado. No Brasil, a escola pode desenvolver o 

currículo conforme sua realidade e peculiaridades específicas. Isto é reforçado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96, quando determina: “Os sistemas 

de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação das 

comunidades escolares ou equivalentes.” (LDBEN 5692/96, Art. 14, Inc. II)  
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A possibilidade de mudança existe. Gimeno Sacristán (1999) adverte que o homem do 

futuro é a soma de todos os homens de hoje, trazendo, portanto, erros e acertos, constituindo-

se como um acúmulo de sabedoria que permite a economia das ações humanas, mas também 

o avanço. Práticas educacionais vêm sendo construídas ao longo do tempo por ações, 

vivências e experiências individuais. Cristalizam-se coletivamente, gerando padrões de 

comportamento cultural, tradições visíveis, organizadas e praticamente inquestionáveis.  

Tanto Apple (1989) quanto Gimeno Sacristán (1999) concordam que a escola não é só 

reprodutora de classes sociais. Os alunos mudam no decorrer da escolaridade e podem exercer 

a sua criticidade, contribuindo para transformações no tecido social. Nesse sentido, é 

altamente relevante vincular a falta de participação dos jovens nas diversas instâncias de 

decisão das escolas, pois, como aponta Apple e Beane (2001), a comunidade escolar acaba 

recebendo e incorporando mensagens de que a democracia é forma de governo federal, é 

política, e está longe da realidade da vida dos jovens na escola. Porém, existem algumas 

verdades que não se situam nas pontas, mas no meio. Vale ressaltar que há comunidades 

escolares que entendem o conceito do modo de vida democrático, atuando conjuntamente com 

o currículo tradicional e proporcionando aos alunos fazeres e vivências no sentido de 

exercício de experiências democráticas. 

Canário (2005) acrescenta que a situação da escola na atualidade, mesmo sem ser 

promissora, pode pensar em um projeto de sociedade. O autor acredita que a escola seja um 

espaço para se aprender pelo trabalho e não para o trabalho, um local de incentivo à  

intelectualidade, ao gosto pela aprendizagem, pela política, pelas vivências democráticas,  

pela intolerância com as injustiças, e que o direito à palavra consiga subverter o que ocorre há 

séculos: transformar os alunos das escolas em jovens, em pessoas, em cidadãos.  
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1.2 CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES DE DISSERTAÇÕES E TESES 

ANALISADAS 

 

 

 Ghanem (2004) realizou um balanço sobre a produção acadêmica no Brasil, entre 

1995 e 2003, que tinha como foco a relação “educação e participação”. Os 60 títulos 

pesquisados foram classificados e agrupados em duas dimensões: a) participação na unidade 

escolar; e b) gestão democrática em programas de reforma educativa, mecanismos formais de 

participação, participação de pais de alunos e participação de alunos. Pelas razões dos 

objetivos deste trabalho, incidirei o olhar na segunda dimensão, que se refere à participação 

do alunado por intermédio do Grêmio Estudantil. 

O autor (2004), analisando os trabalhos de Ferreira (2002) e de Grácio e Aguiar 

(1999), verificou que, no quesito participação dos alunos, os resultados são congruentes 

quanto à “imagem positiva das práticas autônomas de grupos”(GHANEM,2004,p.172). 

Contudo, tal fato não se verifica na mesma medida quando se refere aos educadores. Da 

mesma forma, ao investigar a participação do alunado secundarista em uma escola do Rio de 

Janeiro, pode verificar que Ferreira (2002) constatou que a relação social desenvolvida entre 

os alunos, por intermédio da agremiação juvenil, formalizada em Grêmio Estudantil, 

possibilitou o amadurecimento de respeito e apreciação dos discursos dos alunos bem como 

ressignificou o discurso individual que passou a considerar as opiniões e os conceitos que os 

outros jovens expressavam.   

Nesse sentido, essa mesma autora (2002) concluiu que a ação do Grêmio Estudantil 

constitui-se em um espaço de encontro entre os jovens que, para além das possibilidades de 

formulação de novas questões, faz emergir subjetividades, por meio das interações sociais, 

ignoradas como possíveis pela formalidade da escola como repertório conceitual para 
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discussão e sem que sejam, muitas vezes, associadas à figura de um professor ou de um adulto 

como modelos pré-estabelecidos.  

No balanço feito por Ghanem (2004) um  trabalho desenvolvido pelas  as autoras 

Grácio e Aguiar (1999), analisou o interesse dos alunos de uma escola do Rio de Janeiro na 

organização e participação no Grêmio Estudantil, verificaram, de um lado, que os alunos 

reconheciam a participação, o coletivo, o debate e a autonomia como relevantes na atuação 

em agremiação e, de outro, que havia descrença e tentativa de dissuasão dos desejos de 

participação dos alunos pelas equipes  técnicas das escolas sob a justificativa de que eram 

imaturos para tal.  

O próprio Ghanem (1998) estabelece uma diferenciação entre a escola como serviço 

público e como agência pública.  

No primeiro modelo, a escola constituiria um espaço de agregação entre alunos, pais e 

professores para partilhar as decisões. Nesse sentido, os professores colocariam seus saberes a 

serviço da comunidade escolar, não por força da lei, mas por estarem preparados e 

legitimados como os melhores parceiros para refletirem, anunciarem avanços da escola ou 

denunciarem as dificuldades e, por vezes, as injustiças dentro da  escola.(GHANEM, 1998)  

 No segundo caso, a escola autoritária, imobilizada para o exercício do debate e da 

discussão, porque arbitrária, resulta na acomodação dos discentes, em detrimento do exercício 

da reinvenção, profícuo para o alunado e, neste último caso, os pais e alunos seriam reféns das 

decisões dos professores. (GHANEM, 1998). 

Apesar de não ter sido objeto de grande interesse, pude constatar, por meio de 

levantamento realizado junto a centros de referência eletrônicos, a existência de artigos em 

periódicos especializados, bem como de dissertações e teses, voltados à temática do Grêmio 

Estudantil, que serão analisados por meio de três eixos: 
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  os movimentos estudantis como organizações políticas;  

  a atuação governamental frente aos Grêmios Estudantis; e  

  o Grêmio como espaço de participação, ferramenta pedagógica, exercício de 

cidadania e consolidação de gestão democrática nas escolas. 

 

 

1.2.1 Os movimentos estudantis como organizações políticas 

 

 

Entre os trabalhos que se dedicaram à investigação de quais seriam os valores políticos 

de adolescentes de escolas públicas moradores de periferia, o artigo de Leal, Grohmann e 

Silva (2010), em Juiz de Fora, Minas Gerais, envolveu jovens entre 14 e 17 anos, cursando 

entre a 5a. e a 9a. séries. A investigação ocorreu na Casa de Cultura da  Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF).  

A pesquisa, por meio de entrevistas, oficinas e observação participante, tinha como 

objetivo verificar os valores políticos desses jovens e em que medida havia a influência 

midiática hegemônica na construção desses valores, uma vez que, invariavelmente, os espaços 

sociais ou institucionais de formação política não proporcionavam a experiência de ações 

voltadas para o coletivo, a não ser pela introjeção, pelos meios de comunicação de massa, 

principalmente a televisão, da cultura hegemônica da classe dominante, influenciando os 

jovens a naturalizarem as mesmas concepções sem perceberem a relação explorador e 

explorado. 
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 As atividades propostas aos jovens participantes nas oficinas foram no sentido de 

levá-los a refletir acerca das possibilidades de ação política na comunidade à qual pertenciam 

na escola que frequentavam, bem como de envidar esforços para realizá-las.  

Solicitados a definir “política”, um terço dos jovens não soube responder, outro terço 

disse que política era perda de tempo e a última fração relacionou política a voto, organização 

social, governo, partidos políticos, responsabilidade, saber quem cuida da cidade, contudo 

sem saber qual a  relação com a vida cotidiana, além de mencionarem frases de demonização 

do governo inspiradas por discursos midiáticos. (LEAL, GROHMANN e SILVA, 2010) 

O que ficou flagrante para os pesquisadores foi a conceituação sobre política distante 

da vida dos jovens, a aproximação ficou no máximo restrito às disputas eleitorais. 

Consequentemente, algo além de qualquer possibilidade de ação dos jovens e com significado 

negativo. 

Quando questionados sobre a participação em associações - inclusive de bairro - 

religiosas ou estudantis, a esmagadora maioria respondeu não participar de nenhuma 

associação por não haver esse espaço no bairro em que moravam, enquanto que um número 

muito pequeno (11,1%) respondeu fazer parte de associações religiosas. Para os 

pesquisadores, o desinteresse dos jovens por política e a visão negativa relacionada 

exclusivamente ao poder e ao Estado eram consequência da inexistência de espaço público ou 

institucional de formação para a participação. Apesar dessa falta de perspectiva, quando 

indagados acerca de quais políticas poderiam ser desenvolvidas por eles para combaterem os 

problemas cotidianos, locais e  coletivos os jovens destacaram o Grêmio Estudantil e as 

associações de bairro. (LEAL, GROHMANN e SILVA, 2010)  

Concluíram os autores que os jovens já haviam formado um juízo sobre política, 

influenciados pelos meios de comunicação de massa: simplista, negativa, marcada mais pelas 

disputas de poder e consequentes escândalos e menos pela capacidade de reflexão, pelas 
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escolhas relativamente autônomas,  mobilização coletiva e pela interferência em sua própria 

realidade. (LEAL, GROHMANN e SILVA, 2010) 

Moreira (2001) desenvolveu pesquisa, por meio de questionários, junto a agremiações 

secundaristas, em cinco escolas do Rio de Janeiro, com o objetivo de investigar a inserção dos 

jovens, e de suas respectivas famílias, em movimentos estudantis em um panorama de 

responsabilidade sócio-política e, também, de investigar a influência da escola na formação 

política dos jovens. As escolas escolhidas tinham Grêmios Estudantis atuantes, de cunho 

político, pois não bastava os alunos pertencerem a um grupo que exercitasse aspirações 

democráticas apenas pelo viés social, recreativo ou desportivo; era necessário o perfil crítico 

de conhecimento e escolhas, enfim, político. (MOREIRA, 2001)  

Reportando-se às décadas de 1960-90, Moreira (2001) observou que os jovens 

pertenciam à classe média escolarizada, sendo que, nos jovens inseridos nas primeiras 

décadas, existia a necessidade de luta pela derrubada de um regime imposto e que, no 

momento da pesquisa, as necessidades eram por justiça social. O autor constatou que a 

atividade gremista desenvolveu nos jovens um sentimento de responsabilização por 

problemas individuais, bem como os coletivos-sociais e, segundo os próprios jovens, o 

Grêmio Estudantil, era um espaço para o exercício da cidadania, do diálogo, da convivência e 

ciência dos próprios direitos. Para o autor, ficou revelado que os alunos gremistas eram 

resistentes à sedução política para a militância partidária – que podia ser entendida como um 

processo de autonomia e maturidade, mas, também, como de descrédito pela política praticada 

pelos partidos.  

O autor constatou que a relação Grêmio Estudantil e direção aconteceu  

satisfatoriamente e foi considerada um avanço pelos jovens à medida que a aproximação 

ocorreu pelo diálogo. A inserção a uma agremiação a priori ocorreu pelas aspirações de  

relações sociais que se estabeleceriam. Contudo, o contato com professores, direção, outros 
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Grêmios e partidos políticos possibilitou a construção de uma rede de relações duráveis. 

(MOREIRA, 2001)   

Pela pesquisa familiar, Moreira (2001) verificou que trinta por cento dos alunos do 

Grêmio Estudantil eram netos de militares que se rebelaram contra o regime nas décadas de 

1960 e 1970. Essa herança, inequivocamente, constituiu-se como “capital social.” 

(BOURDIEU e PASSERON, 1992)   

 Leal, Grohman e Silva (2010) revelaram que os jovens influenciados pela mídia 

repudiavam política por entenderem-na mais como disputa de poder e menos por 

interferências benéficas em suas próprias vidas. Moreira (2001), entretanto, encontrara, muito 

antes, um quadro bem diferente no qual os jovens, com origem social mais próxima à cultura 

dominante, aceitavam o aprendizado de política como um acréscimo indispensável à própria 

formação para o exercício de uma vida cidadã crítica e participativa.   

 

1.2.2 A atuação governamental frente aos Grêmios Estudantis 

 

 

Com relação a este eixo, o trabalho de Moura (2008) apresenta achados impactantes da 

pesquisa bibliográfica, documental e exploratória, realizada pela autora, com base na   

Declaração de Jomtien (Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990), nas políticas de 

organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), e nos documentos 

produzidos, na década de 1990, pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe  

(CEPAL), bem como pela Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe 

(OREALC), legitimadas pelo Plano Decenal de Educação (PDE). 

Para a autora, embora toda essa documentação indicasse a necessidade de a escola ser 

o veículo de incorporação da alfabetização política dos jovens e irradiar ares democráticos, na 
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verdade as ações do Grêmio Estudantil foram transformadas em tarefeiras-assistencialistas, de 

cunho solidário, alinhando os trabalhos escolares ao mundo do trabalho produtivo, 

mascarando e furtando as discussões sobre a origem dos problemas sociais, despolitizando os 

sujeitos e indicando o futuro dissociado da construção histórica dos indivíduos.  

Moura (2008) concluiu que a formação do Grêmio Estudantil deveria ser uma 

necessidade intrínseca do alunado e não partir como política pública defendida pela Secretaria 

do Estado de Educação de São Paulo, que adere a macro-programas internacionais com a 

intenção sub-reptícia de tornar o alunado esvaziado politicamente sobre as causas dos 

problemas sociais. Deveria estar presente na resolução dos efeitos mediante campanhas de 

solidariedade e trabalho voluntário. 

Chagas (2010), por outro lado, efetua retomada histórica, buscando investigar a 

disposição dos jovens em suas organizações para agirem ao encontro de transformações 

necessárias a cada época, fruto de reflexões críticas do mundo em que vivem. Entretanto, para 

ela, o regime imposto no Brasil, em 1964, deixou um hiato de pelo menos vinte e um anos de 

imobilidade entre os jovens que não vivenciaram as experiências e os modelos da geração 

anterior, o que culminou com uma fratura na apreensão de organização e formação desse 

coletivo. 

A exposição feita por Chagas (2010) foi, há anos, revelada por Foracchi (1972), que 

apontou o fato de que o jovem aprende a ser adulto no convívio com adultos, sendo o 

significado da socialização a internalização dos modelos de comportamento e valores do 

complexo sistema das relações.  

 Analisando o Programa de Governo do Estado do Paraná, que incentiva a criação de 

Grêmios Estudantis por meio de uma cartilha elaborada pelo próprio governo, Chagas (2010) 

verifica que não se faz qualquer menção ao caráter político e livre da organização estudantil, 

relacionando sua finalidade com a realização de “outras festividades”. Além disso, a referida 
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cartilha cria um elemento denominado “conselheiro”, que é uma pessoa indicada pelo diretor 

da escola para realizar a função de “supervisionar” a agremiação, fazendo a interface alunos-

direção. Essa ação, por si, não é um facilitador aos alunos como quer parecer, mas um entrave 

à medida que desconfigura o legítimo exercício de liderança do Grêmio Estudantil e dos 

gremistas em geral a perceberem sua ação direta como experiência para a vida futura e que, na 

verdade, recupera o espírito da legislação imposta pela ditatura militar. 

 Como resultado, a investigação mostra que os alunos anunciaram e denunciaram, por 

meio de questionários aplicados, os limites que o Grêmio Estudantil tinha na escola, causados 

pela pouca participação nas atividades gremistas e pela falta de incentivo da direção da escola. 

Em trabalho de investigação sobre a construção do protagonismo juvenil na ótica da  

micropolítica escolar, Zibas, Ferretti e Tartuce (2006) analisaram a reforma do ensino médio, 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), e consideraram o 

protagonismo juvenil como um de seus eixos. Os autores salientaram que a referência do 

DCNEM é de que os alunos sejam construtores de seus conhecimentos e valores e os 

professores sejam os catalizadores da ação. 

 Na pesquisa, os autores procuraram analisar, a partir das determinações e 

recomendações provenientes das reformas educacionais, a dinâmica de construção e divisão 

dos espaços físicos da escola, como os mecanismos para a contenção de movimentação dos 

alunos e da própria comunicação entre eles, o lugar centralizador do professor em sala de aula 

e o difícil acesso aos recursos pedagógicos, excluindo-se os tradicionais recursos lousa e giz. 

Para eles, a reforma nacional irradiada para os Estados, no tocante ao protagonismo juvenil, 

teve uma compreensão simplista de execução de projetos, mas passando-se  como espaço de 

participação juvenil.  

Nas cinco escolas pesquisadas, verificou-se que o Grêmio Estudantil, não por força, 

mas por existência da lei, estava implantado. Verificou-se, também, que o Grêmio 
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representava um espaço de conquista de poder e poderia “ameaçar a tranquilidade da 

hierarquia escolar”, apesar de frágil em sua atuação. (ZIBAS, FERRETTI, TARTUCE, 2006, 

p.77)   

Os autores salientaram que a ação do Grêmio é questionada pela gestão das escolas: se 

de natureza política, essas ações incomodam e ameaçam o statu quo com questionamentos 

acerca das condições materiais da unidade escolar, ou da falta de professores ou, ainda, 

problematizando o pedagógico da escola; e se voltadas à recreação, refletem imaturidade, 

ineficiência e desinteresse pelo conteúdo formal da escola – logo, sem uma finalidade 

concreta de existência. Em síntese, a cultura escolar está centrada na submissão do aluno e 

estes ficam reféns da gestão das escolas. (ZIBAS, FERRETTI, TARTUCE, 2006) 

 

 

1.2.3 O Grêmio como espaço de participação, ferramenta pedagógica, exercício de 

cidadania e consolidação de gestão democrática nas escolas 

 

 

 O Grêmio Estudantil como órgão disparador de movimentos de participação foi 

estudado por Pescuma (1990). O estudo diagnosticou o número reduzido de Grêmios 

Estudantis organizados e ativos nas escolas estaduais da cidade de São Paulo. Conclui que a 

lei não garante a existência dos Grêmios, mas a iniciativa dos próprios alunos. Todavia, o 

movimento de organização é precário porque a sociedade não se constituiu com a cultura de 

participação. 

Admite-se, com base em Carlos (2006), que, de fato, a norma oficial não garante a 

mudança automática da prática. Cita a autora que a Lei 7.398/85 precisou ser revisitada, 

elucidada e discutida, por meio de documentos expedidos pela Secretaria Estadual de 
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Educação do Estado de São Paulo (SEESP), para que o alunado tomasse ciência do seu 

direito. No mesmo sentido, Pescuma (1990) assinala que o governo do Estado de São Paulo 

teve uma postura demagógica com movimentos gigantescos para a instalação de Grêmios 

Estudantis nas escolas. 

Em relação a este eixo, Fernet e Pelozo (2007) fazem uma abordagem, defendendo 

que a organização de um Grêmio Estudantil nas escolas seja um espaço de participação na 

gestão democrática. Os autores parecem citar a gestão democrática referendando a 

oportunidade dos alunos de se agruparem com a denominação Grêmio Estudantil. 

Aparentemente,  os alunos trabalham com o conceito de participação como fato concreto sem 

a criticidade de estabelecer a diferença “do que é fazer parte e tomar parte.” (BORDENAVE, 

1994, p.22) 

Os autores concluem, com base na Lei Federal 7398/85, a possibilidade dos gestores 

das Unidades Educacionais fomentarem a participação dos alunos na organização da 

agremiação, entendendo as finalidades do Grêmio Estudantil como de socialização, por meio 

de atividades como festivais, música, teatro, jogos e torneios, e tratando com superficialidade 

a atuação do Grêmio como ferramenta político-pedagógica de tomada de decisões na escola. 

(FERNET e PELOZO, 2007) 

Sobre este mesmo tema, Martins (2010) investigou as experiências participativas, 

vivenciadas por alunos de um Grêmio Estudantil de uma escola municipal no Estado de 

Minas Gerais,  constatando as ricas possibilidades de formação do jovem que participa de um 

colegiado de alunos e que pode criar suas próprias argumentações em defesa de suas ideias. O 

autor concluiu que a constituição do espaço do Grêmio Estudantil revela-se como socializador 

e formativo. As experiências vivenciadas pelos jovens mostraram-se como ferramenta 

pedagógica de implementação e locus de formação do indivíduo na construção do homem do 

futuro. 
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Sanches (2006) procurou investigar em que medida os alunos poderiam auxiliar nos 

rumos pedagógicos da escola, participando ativamente na construção do Projeto Pedagógico, 

desenvolvido em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da cidade de São Paulo 

(EMEF) e tendo como espaço para esse desenvolvimento o Grêmio Estudantil e o Projeto  “A 

Rádio na Escola” (Educom.radio).  

A autora concluiu que a incorporação do alunado nesses espaços favoreceu o exercício 

da participação democrática em relação aos problemas sociais: audiências públicas, cartas aos 

meios de comunicação de massa e a políticos, abaixo-assinados e passeatas. Contudo, 

verificou a resistência dos educadores no fomento ao protagonismo juvenil em relação à sua 

atuação em prol de mudanças das práticas cotidianas da própria escola: “É evidente que ao se 

tentar reestruturar o espaço-tempo da aula, muitos embates têm que ser travados, pois não é 

sem resistência que o corpo docente se propõe a modificar a relação com o conhecimento e 

com os alunos.” (SANCHES, 2006, p.201)  
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CAPÍTULO 2 - PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 
 
 
 Este capítulo nomeado procedimentos de pesquisa destina-se, a partir do problema que 

foi delimitado e por intermédio de observações, reflexões, análises e sínteses, compreender 

uma determinada realidade que se encontrava dispersa e desconexa, e em desdobramento, 

subsidiar pesquisas subsequentes.(CHIZZOTTI, 2010)  

 

 

2.1. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

A presente pesquisa teve como campo empírico uma escola de Ensino Fundamental II 

da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, localizada no extremo leste de São Paulo, 

selecionada por duas razões fundamentais: 

1. Tive informações, por meio de profissionais da própria escola e da Diretoria 

Regional de Educação, de que nela havia um Grêmio organizado e atuante; 

2. Possibilitou verificar a importância da participação de alunos quando ainda 

muito jovens por ser uma escola de Fundamental II (anos finais do Ensino 

Fundamental).  

Foram coletados dados por meio de entrevistas semi-estruturadas e de observação no 

ambiente escolar natural, mais especificamente, observação de reuniões do Grêmio Estudantil 

e do Conselho de Escola. A fundamentaçao  foi em Chizzotti (2010), no sentido de que a 

 descrição às observações fossem robustas, mas minuciosas, buscando reconstruir o fenômeno 

pesquisado de modo que, para as situações não verbalizadas, pudessem ser atribuídos 
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significados relevantes que procurassem expor o objeto estudado. A pesquisa baseou-se 

também, em Lüdke e André (1986) vislumbrando o contato direto do pesquisador com a 

situação e fenômeno pesquisado em seu ambiente natural. Segundo os autores, “os fenômenos 

são estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação 

intencional do pesquisador, esse tipo de estudo é também chamado de “naturalístico””. 

(LÜDKE, M. e ANDRÈ, M.E.D.A, 1986, p.11-13). 

Em relação às entrevistas, utilizei um roteiro semi-estruturado e flexível. As reuniões 

foram gravadas mediante a prévia autorização da gestão da escola e dos entrevistados e, 

posteriormente, transcritas (Anexo II). 

Antes de iniciar as observações propriamente ditas, mantive contato direto e constante 

com os membros da escola, procurando, ao máximo, evitar pré-julgamentos ou interferências 

intencionais. 

 A observação seguiu o roteiro previamente estabelecido (Anexo I), procurando ser o 

mais fiel e minuciosa possível em relação às descrições das pessoas, à reconstrução dos 

diálogos, à descrição dos ambientes, às atividades ou eventos, assim como à descrição e às 

impressões sobre o conteúdo apresentado podendo ser diálogos formais, informais, posturas, 

condutas ou conteúdos de cartazes, murais e quadro de avisos. 

Os passos para consecução da investigação foram: 

1. Seleção de uma escola Municipal de Ensino Fundamental com Grêmio Estudantil 

organizado;  

2. Elaboração de roteiros de observação da escola, das reuniões da diretoria do Grêmio 

Estudantil e da reunião do Conselho de Escola; 

3. Elaboração de roteiros para entrevistas dos selecionados: Presidente do Grêmio, 

alunos participantes do Grêmio, Diretor de Escola e educadores que acompanham o 

Grêmio; 
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4. Aplicação do teste do roteiro de entrevista em escola distinta da selecionada; 

5. Realização de observação e de entrevistas com os sujeitos no tempo e local adequados;  

6. Releitura dos dados e cotejamento das informações, realizados para conseguir o 

máximo de evidência dos dados, que foram analisados a partir da teoria estudada e 

interpretada. 

 

 

2.2.  A ENTRADA NA ESCOLA 

 

 

Como houve certa dificuldade para encontrar uma escola na região que tivesse um 

Grêmio Estudantil em atividade, tive que recorrer aos companheiros de trabalho a fim de 

conseguir selecionar uma escola que tivesse um Grêmio e que acolhesse a pesquisa. Após 

algum tempo de procura e vários contatos, consegui localizar uma escola no extremo 

periférico da zona leste que, coincidentemente, não me era estranha porque já havia estado  lá 

alguns anos antes quando trabalhava no  órgão intermediário do município NAE 13. Quando 

do contato inicial com a escola, comprovei que o Assistente de Direção, que no período da 

pesquisa respondia pela função de Diretor, já era meu conhecido do período em que havia 

visitado aquele estabelecimento de ensino a trabalho pelo NAE 13. . 

Talvez em virtude desse nosso conhecimento anterior, fui recebida pelo próprio diretor 

na escola. Tive a oportunidade de falar com ele sobre as nuances do meu problema de 

pesquisa, sendo compreendida e bem aceita. Ele não se mostrou avesso nem demonstrou má 

vontade em nenhum momento e levou-me para conhecer os professores que estavam à frente 

da organização do Grêmio, bem como conhecer os meninos e as meninas que haviam sido 



 
 

 

 

46

eleitos (eleição bi-anual) e um dos Coordenadores Pedagógicos. Ele deixou à disposição 

qualquer documentação que eu necessitasse e abriu as portas da escola para que eu estivesse 

lá quando fosse necessário, enfatizando que eu era bem vinda àquela escola.  

Ao ser indagado por mim sobre se o Projeto Pedagógico da escola contemplava a 

existência do Grêmio, respondeu que o Projeto Pedagógico estava sendo redimensionado para 

o ano vigente e que ele já havia solicitado ao Grêmio um plano de trabalho.  

 

 

 

2.3.  DESCRIÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

O prédio da escola é grande e espaçoso, composto por 15 salas de aula dentro do 

prédio e duas salas adicionais como anexo (Figuras 1 e 2). A sala da direção é simples, 

mobiliada com os móveis que a Secretaria Municipal de Educação (SME) normalmente 

adquire para a organização do espaço escolar. 

A distribuição formal do espaço físico da escola estava contida no Plano de Trabalho 

da Gestão, do Projeto Pedagógico de 2011. Ao observá-lo, foi possível constatar a 

inexistência de destinação de espaço para a instalação do Grêmio Estudantil.  

Em relação à estrutura física da escola, a Unidade tem 3648m, sendo 881 de área 

construída do prédio e demais espaços dispostos da seguinte forma: 
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 01 quadra poliesportiva coberta 
 15 salas de aula 
 01 sala de leitura 
 01 sala de vídeo 
 01 sala de estudos (JEIF) 
 01 sala de SAP (atualmente SAAI) 
 01 palco interno 
 01 sala para o Coordenador Pedagógico 
 01 sala de Informática 
 01 sala de Secretaria 
 01 sala para a secretária 
 01 sala dos professores com jardim 
 02 banheiros para os professores 
 01 banheiro para os outros funcionários 
 02 banheiros para os alunos 
 01 depósito 
 01 sala para a Educação Física 
 01 cozinha 
 02 jardins 
 02 dispensas 
 01 sala para projeto o Educom 
 01 sala da Direção  

 
(Fonte: Projeto Pedagógico da EMEF, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para melhor visualização do espaço escolar, apresento, a seguir, a planta baixa da 

unidade: 
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Figura 1- Planta baixa do pavimento superior da escola1 

 

                                                 
1 Figura 1: Observação e desenho da própria pesquisadora. 
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Figura 2- Planta baixa do pavimento inferior da escola2 

 

                                                 
2 Figura 2: Observação e desenho da própria pesquisadora. 
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Pude verificar, portanto, que o Grêmio Estudantil da escola pesquisada não conta com 

espaço a ele destinado, razão pela qual as reuniões da Diretoria são realizadas em diferentes 

espaços da escola. 

 

 

2.4.  AS REUNIÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

 

Na segunda visita à escola, no dia 01 de abril de 2011, aconteceu uma reunião do 

Grêmio Estudantil das 11:00 às 12:30. Verifiquei que não havia um espaço próprio para as 

reuniões do Grêmio. Por isso, usavam para as reuniões a sala de vídeo da escola, que é ampla, 

mas tem um aspecto de que fora adaptada, sem qualquer interpretação como juízo de valor 

devido ao ano de inauguração da escola, em 1967. A reunião havia começado há pouco. À 

frente da sala estava a presidente do Grêmio, na mesma posição oficial de um professor. Na 

sequência, com a mesma disposição das carteiras de sala de aula tradicional, estavam 

alinhadas as cadeiras da  referida sala: a  de vídeo. A garota que liderava o Grêmio - uma 

aluna do 7° ano, eloquente e vivaz - conduzia a reunião com algumas anotações como 

sugestão de discussão que fora construída no dia anterior, juntamente com a professora P1, 

que acompanhava os alunos. No sentido de preservação de sua identidade, doravante a 

professora que acompanha o Grêmio será denominada P1. Os assuntos eram Páscoa, Jornal e 

Recreação. Sobre a Páscoa, a menina argumentava sobre a necessidade de prepararem uma 

comemoração. 

O Grêmio chamava para si esta responsabilidade de promover uma dança, referindo-se 

ao símbolo do coelhinho ou a alguma abordagem cênica. Foi enfatizado que um símbolo da 
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Páscoa era importante para os alunos. A líder da Diretoria do Grêmio aventava a possibilidade 

de o colegiado participar e ajudar na arrecadação de dinheiro para que ovinhos da Páscoa 

fossem comprados. 

Durante a reunião ela reclamou aos participantes gremistas sobre as faltas 

consecutivas dos membros do colegiado às reuniões e, dirigindo-se à professora presente, 

disse que percebia que alguma coisa precisava ser feito porque, apesar das reuniões do 

Grêmio Estudantil serem realizadas  pulverizadamente entre os três turnos, muitos alunos 

estavam frequentemente ausentes, alegando falta de tempo, outros afazeres, serviços 

domésticos - como cuidar de irmãos menores -, a participação em cursos, enfim, indicando 

que o Grêmio estava em outro plano, não se constituindo como prioridade. Como a eleição da 

chapa acontecera no início de 2010, estes gremistas eram os suplentes e já não havia a quem 

convocar para compor o grupo. Assim, a presidente alertava os alunos sobre tal situação.  

Um dos gremistas, do 5° ano, pequeno ainda em estatura e muito jovem na idade, 

argumentou que o problema estava na comunicação, pois na maioria das vezes em que ele não 

havia participado das reuniões era porque não sabia, por não ter sido devidamente informado 

sobre as reuniões. Outra aluna, uma das responsáveis pela comunicação, disse que as “tias” da 

limpeza não os deixavam circular pela escola em busca dos companheiros para a devida 

atualização de informações e que, também, os professores não deixavam que eles se 

ausentassem das aulas. 

Em resposta a esta informação, a presidente argumentou que entendia o que estava 

acontecendo porque alguns alunos, além do pai de uma aluna ali presente, manifestaram-se, 

ressaltando insatisfação em relação às saídas dos alunos às aulas para os encontros de 

reuniões do Grêmio. A queixa era no sentido de que havia prejuízo de conteúdo formal para 

eles à medida que se ausentavam da sala de aula. A presidente disse que havia constatado que 

a adesão ao Grêmio acontecera pela  competição inicial. Os alunos sentiram-se estimulados 
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em participar por causa da eleição e disputa promovida para a escolha da chapa e também 

pela visibilidade que gozavam entre os alunos sócios gremistas; entretanto, os afazeres e as 

responsabilidades que o Grêmio solicitava aos gremistas acabou por incomodá-los, levando-

os, gradualmente, a declinarem em participar da Diretoria.    

Ao final da reunião, a fim de minha própria organização para retorno à escola 

perguntei sobre a data da reunião subsequente. Ao ouvirem a minha dúvida, os membros 

presentes na reunião entreolharam-se e, em seguida, buscaram o olhar da professora. Ela, 

procurou esclarecer explicando-me que não havia um calendário para cumprir, mas 

acrescentando que a dúvida era oportuna e que eles providenciariam um  registro em 

calendário e de antemão fixando as datas de reuniões do Grêmio Estudantil  que deveriam 

acontecer às sextas-feiras. Após aquela comunicação, a reunião foi encerrada.   

A seguir, a professora que estava presente na reunião passou-me todos os documentos 

produzidos para a composição do Grêmio, acrescentando que não construíram um estatuto 

próprio, mas  havia conseguido o modelo de  estatuto pela internet e que havia feito poucas 

alterações. Perguntei-lhe de que forma eram tomadas as decisões e construídas as pautas de 

reuniões do Grêmio, e ela me respondeu que ainda não havia conseguido fazer uma 

assembleia e que as pautas eram construídas por ela e pela aluna que presidia o Grêmio. 

Acrescentou que acabara de ter a ideia de que deveria providenciar  a construção da pauta 

coletivamente e com a devida organização. Disse, também, que pouco conhecia sobre o 

funcionamento de um Grêmio e que a decisão em criá-lo na escola (local em que trabalhava 

há 18 anos) foi tomada logo após ter participado do Banco na Escola - uma ação do Banco do 

Brasil para estimular a criação de Grêmios nas escolas brasileiras.   

Posteriormente, no dia 08 de abril de 2011, encontrei o Grêmio reunido na Sala de 

Atendimento e Apoio à Inclusão (SAAI) – uma sala, localizada ao final do pátio da escola, 

que estava sendo usada para as reuniões do Grêmio. Havia a possibilidade em usá-la porque a 
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P1 era a professora de SAAI. Por isso, ela permitia que houvesse um modo de compartilhar as 

atividades entre a utilização daquela sala para aulas de reforço aos alunos de inclusão e para   

o Grêmio, sendo entretanto usado para ele somente quando estivesse ociosa. Naquele dia, eles 

estavam organizando-se para começar a reunião. Para minha surpresa, havia um registro na 

lousa da “pauta para a reunião do dia”, com os seguintes itens, listados na ordem de 

prioridade da discussão: 

 

1. Quadro de horário do Grêmio ELO  
2. Jornal – esclarecimentos; 
3. Formatura – proposta; 
4. Campanha Sala Limpa; 
5. Recreação nos intervalos; 
6. Escolha de um membro para digitação das atas e para colher propostas para a 
próxima pauta; 
7. Propostas de como veicular aos membros do Grêmio as datas e os horários 
das reuniões; 
8. Faltas consecutivas dos membros às reuniões – discussão; 
9. Bulling na escola (Pauta de Reunião do Grêmio, 2011). 

 

Notei que, apesar de estarem sozinhos, a minha presença não os inibia. Eles 

conversavam e falavam sem nenhum constrangimento. Inicialmente, a reunião contava com 

dez alunos, mas no decorrer da reunião outros foram chegando. A disposição da sala de SAAI 

era a mesma clássica disposição da sala de aula; a presidente do Grêmio posicionou-se como 

líder na mesa que se situava na frente de todos os membros da Diretoria.  

Ela iniciou a reunião tentando impor alguma organização e, para isso, valeu-se de um 

“tom professoral” (BOURDIEU, 2010). O acordo anterior com a P1 ficou referendado de 

modo que o Grêmio reunir-se-ia todas às sextas-feiras, continuando com os horários 

alternados entre as 09:00,  11:00 e 15:00 horas, para que os alunos de diferentes turnos 

pudessem participar das reuniões sem que se ausentassem das aulas. A presidente do Grêmio 

iniciou a reunião, dirigindo-se à lousa para construir um horário do Grêmio e para dividir a 

atuação dos participantes pelos dias da semana. Em seguida, explicou, para os demais alunos 

presentes, que a P1 havia orientado que o dia de recreação deveria ser às sextas-feiras, e que a 
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rádio poderia ser usada naquele dia. Informou-lhes, também, que os alunos do Grêmio 

deveriam entrar nas salas de 1º e 5º anos do Fundamental I durante a semana, oferecendo 

ajuda às professoras. 

A presidente do Grêmio foi construindo um horário pelos turnos da escola para a  

recreação na hora do intervalo de todas as sextas-feiras. Além disso, enfatizou que esperava 

contar com a presença dos membros do Grêmio, durante a semana, para ajudar as professoras 

 do Ensino Fundamental I no atendimento às crianças em diferentes situações, como 

orientações de entrada e saída da sala nos momentos de intervalo, saídas para o banheiro, 

resolução de pequenos conflitos de perdas de materiais dos alunos e distribuição de livros ou 

atividades. 

O nome de todos os presentes foi contemplado nos dias da semana no quadro 

construído; porém, a presidente se incluiu nas atividades somente às sextas-feiras. Uma das 

alunas presentes questionou a omissão da colega em participar e a presidente explicou que 

não poderia atuar durante a semana porque tinha outros compromissos, o que a impedia de 

compor o quadro de divisão de atividades juntamente com os alunos do Grêmio. Acrescentou 

que só viria às sextas-feiras para presidir a reunião do Grêmio e que este era o momento em 

que não haveria divisão de trabalho dos gremistas da diretoria, um momento em que todos 

deveriam estar presentes. 

Dando continuidade à pauta de discussão da reunião, passaram a falar sobre bulling e  

sobre a intenção em produzir um material a respeito daquele tema para a divulgação entre os 

alunos. Entretanto, não foi especificado com mais detalhes o teor daquele material ou 

qualquer outra forma quanto à sua organização.  

A presidente continuou a reunião, relatando a proposta que fora elaborada, juntamente 

com a P1, de algumas ações para a integração das outras crianças gremistas a fim de elaborar 

o clube do livro e o clube de cântico coral. Adicionou que a Diretoria do Grêmio, há algumas 
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semanas, tentava articular uma peça de teatro, intitulada “Menina bonita do laço de fita”, que 

abordava questões de etnia, mas que, todavia, a peça havia sido cancelada devido a 

dificuldades em sua organização. Acrescentou que tal decisão havia sido tomada em conjunto 

com a P1. Sem ampla consulta nem votação, a decisão pela desistência da construção cênica 

foi tomada pela presidente do Grêmio e pela P1, não havendo comentários adicionais sobre o 

tema pelos demais gremistas da diretoria..  

Em seguida, um dos alunos da Diretoria do Grêmio apresentou um projeto de 

monitoração dos corredores da escola, justificando que havia muita bagunça nos corredores 

entre as aulas. Essa monitoração seria feita através de alunos da própria escola, que 

fiscalizariam os corredores da escola. Os responsáveis pela fiscalização seriam escolhidos por 

intermédio da aplicação de um questionário, cujo objetivo era o de medir o grau de esperteza 

dos candidatos. O menino levou o projeto escrito e a proposta era de passar em aprovação 

pelo Grêmio e, em seguida, ser apresentado para a Direção, que o encaminharia ao Conselho 

de Escola. Após a informação acerca do projeto a reunião foi encerrada.  

Antes do início da reunião seguinte, que ocorreu no dia, 15 de abril de 2011 às 15h:00 

um aluno entregou uma pauta impressa, como segue: 

 

1. Horário – O que fazer? Formar clubes, leitura, coral, teatro, desenho? Como? 
Quando? Quem ficará encarregado? 

2. Campanha Sala Limpa – nova planilha. Quando iniciar? Quais alunos encarregados de 
realizar reunião com os monitores? 

3. Falta dos integrantes – Como adverti-los? 
4. Projeto monitores de corredor – Aprovar, ou não? O diretor gostou da ideia, mas quer 

ver o projeto. 
5. Jornal – próxima edição está pronta? 
6. Fazer vista grossa com os alunos que estão de aula vaga? Sim ou não? Eles podem 

fazer o que bem entendem nas aulas vagas? Como evitar? Como colaborar com a 
inspetora? Vamos chamá-los para conversar conosco (Grêmio)? 

7. Assuntos para passar aos alunos que se encontram de aula vaga. Façamos uma lista 
com sugestões, com o que passar, onde e como? 

8. Crachá para sair (banheiro, direção etc.) Devemos conversar com todos os 
professores. Informe: No dia 29.04.11 haverá reunião com todos os professores 
(escolher dois representantes do Grêmio, um de cada período, para expor as 
propostas) 

9. Usar o espaço que está atrás das salas 14 e 15 para( definição pendente) Informo que a 
recreação será na sala de vídeo. Já conversei com o diretor e com a P1. 
(Pauta da Reunião do dia 15/04/11, às 15:00 horas) 
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A reunião aconteceu com a presença de oito membros, sendo cinco meninos e quatro 

meninas. Um computador da sala de SAAI foi ligado para que a reunião fosse registrada em 

ata. A presidente chegou e assumiu sua função, solicitando ao vice-presidente do Grêmio que 

realizasse as questões tarefeiras, como, por exemplo, lavrar a ata.  

Perguntei ao vice-presidente do Grêmio sobre como estavam divididas as 

responsabilidades de comunicação entre os alunos sócios gremistas e a Diretoria do Grêmio. 

Ele respondeu que havia um representante para cada período, mas que, no quesito divulgação 

de ações e propostas, eles não esclareciam tudo aos alunos porque temiam as cobranças que 

poderiam surgir, adicionando que havia uma cisão entre os alunos sócios gremistas e a 

Diretoria do Grêmio.  

A sala de SAAI, que o colegiado do Grêmio Estudantil dividia com a P1 (Figura 2), 

era pequena e com a organização tradicional de uma sala de aula. Na mesa da presidente, 

havia uma lista de presença dos alunos. A reunião seguiu a ordem previamente estipulada, 

iniciando pelo primeiro assunto da pauta, que era como formar clubes de leitura, coral, teatro 

e desenho. A presidente argumentou que, apesar de estar muito ocupada com as aulas de 

dança que ministrava em aulas particulares, poderia tentar abrir um horário para ensinar dança 

aos alunos. Dito isto, passou a perguntar aos presentes quem tinha experiência em teatro, 

coral, desenho e em contar histórias. Os alunos da Diretoria do Grêmio que estavam presentes 

foram se colocando como voluntários. A pauta estava organizada de modo a retomar alguns 

assuntos que haviam sido apresentados na reunião anterior, incluindo o projeto do garoto 

sobre a fiscalização dos corredores da escola nos intervalos de aula. Esse assunto já havia sido 

comentado com o Diretor da escola, que solicitou o projeto para apreciá-lo.  

Na sequencia como o projeto de monitoramento de corredores da escola anteriormente 

mencionado estava contemplado na pauta, o autor do projeto foi chamado à frente para 
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explaná-lo. Iniciou sua explicação com a justificativa que tal projeto havia sido elaborado 

porque a referida bagunça nos corredores, que ocorria nas trocas de aulas, deixavam os 

professores estressados. Durante a explicação, o garoto parecia estar amedrontado e falava 

sobre o assunto com velocidade. A presidente questionava, apresentava objeções e tecia 

julgamentos, tais como “Isso não vai dar certo”. 

Em seguida, passou-se à votação secreta, feita em papel, no qual todos os presentes 

deveriam escrever “sim”, como aceitação do projeto, ou “não”, como recusa do mesmo. A 

garota, presidente do Grêmio, escreveu “sim” e “não” na lousa e passou a computar os votos 

sozinha, lendo, contando e registrando o resultado da votação na lousa, sem nenhuma ajuda 

nem auditoria dos outros membros presentes.  

Terminada a apuração, como resultado houve nove votos contra e quatro a favor do 

que havia sido proposto no projeto. A presidente sorriu quando ficou legitimada a decisão do 

Grêmio de rejeição à proposta. Ao observar como o processo havia sido encaminhado e 

testemunhar a reação de satisfação da presidente pelo resultado, perguntei ao vice-presidente 

do Grêmio acerca de quem tinha tido a ideia de imprimir a pauta, pois na primeira reunião não 

havia pauta, enquanto que, na segunda, fora registrada na lousa e agora já estava impressa.  

Ele respondeu que a professora que acompanha o Grêmio deu a ideia da digitação para que a 

reunião ficasse mais organizada. Assim, os alunos fizeram o levantamento dos assuntos para 

compor a pauta e a professora digitou-a para que a mesma fosse entregue a todos.  

Depois disso, a reunião foi encerrada. 

A reunião do dia 20 de maio de 2011, que ocorreu das 11:15 às 12:30, com a presença 

de oito alunos gremistas - três deles com camiseta amarela para se destacarem como Diretoria 

do Grêmio Estudantil -, teve como pauta o vandalismo que o jornal do Grêmio havia sofrido. 

A presidente e o vice-presidente do Grêmio conduziram a reunião, e o assunto principal da 

pauta do dia versava sobre alguns alunos do 3º turno que, supostamente, haviam queimado o 



 
 

 

 

58

jornal mural construído pela Diretoria do Grêmio. Discutiram sobre a possibilidade de mudar 

o painel de lugar, colocando-o em um local que fosse alcançado pelas câmeras da escola a fim 

de que os fatos pudessem ser registrados.  

O jornal mural fora construído com as seções de moda, coluna sentimental, humor, 

horóscopo, esporte, cordel encantado I e cordel encantado II. As informações da coluna 

sentimental foram construídas pela presidente do Grêmio, que as colheu junto aos alunos 

gremistas, suas amigas, e não democraticamente com alunos gremistas. Surgiu-me dúvidas 

sobre a participação dos representantes de classe às reuniões, pois, além de constar em 

estatuto, eles seriam bons articuladores entre o alunado gremista sobre as propostas do 

Grêmio, bem como sobre suas eventuais aceitações ou recusas. Eles argumentaram que ainda 

não haviam conseguido convidar os representantes de sala nem sistematizar as reuniões com a 

sua presença. Aparentemente, minha dúvida sobre a ausência dos representantes de sala às 

reuniões do Grêmio,  ocasionou um incômodo na presidente  que retomando  a voz na reunião 

disse  que, para o próximo encontro, eles seriam convidados. 

A Campanha Sala Limpa, em vigor naquela escola desde o dia 09 de abril de 2011, 

funcionava com a inscrição como adesão das salas de aula. Havia uma planilha burocratizada 

com lacunas para datas, nome do professor que estaria ministrando aulas em determinada sala, 

e conceitos como “muito suja”, “suja” e “limpa”. Os responsáveis pela campanha estavam 

tendo dificuldades em recolher as planilhas preenchidas. Pelo que pude observar, a campanha 

não parecia motivar os alunos à medida que não culminava com nenhum bônus para os 

estudantes que dela, eventualmente, participassem.   

Naquela reunião, uma das alunas da Diretoria do Grêmio A2 interferiu, dizendo que a 

rádio só estava funcionando no 1º turno porque ela mesma é quem envidava esforços para 

isso. Além disso, enfatizou que a recreação com as crianças menores da escola, do 

Fundamental I (1º ao 6º ano), não estava sendo realizada. Salientou que a presidente do 
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Grêmio ocupava-se mais com a vida dela, ou seja, vida pessoal e com status de posição, só 

“mandando” e eximindo-se de responsabilidades de execução das tarefas acordadas. 

A aluna A2 disse perceber que a presidente centralizava as ações e decisões na pessoa 

dela e depois cobrava resultados dos demais das tarefas menores. A A2 foi enfática ao dizer 

que tal situação não poderia continuar, que a Diretoria do Grêmio precisava posicionar-se e 

pensar em trocar a presidência do colegiado porque a presidente faltava muito às atividades 

programadas e acumulava outros afazeres, não apresentando, portanto, disponibilidade, 

comprometimento e responsabilidade para atuar no Grêmio. 

 A presidente respondeu que estava admirada com a coragem da A2 em dizer isso em 

sua presença e na frente dos colegas, elogiando a atitude honesta da aluna A2 ao abordar 

assunto tão delicado e tratado de forma tão transparente. Logo em seguida, e demonstrando 

muita pressa em resolver o impasse, perguntou à A2 se ela desejava ocupar o cargo de 

presidente do Grêmio. A situação ficou emocionante e a presidente disse que o estatuto 

permitia que fosse feita uma votação na hora, com a participação dos presentes, a fim de 

transferir o cargo da presidente para a A2, caso a maioria dos votos fossem a favor da A2.  

A presidente aparentava estar interessada em passar o cargo para a A2, dizendo estar 

disposta a essa atitude em favor do Grêmio e da escola, pois, na realidade, ela não tinha tempo 

suficiente para dedicar-se ao Grêmio, isto é, para saber de tudo, supervisionar tudo, propor e 

realizar as tarefas. Sentia que era ponderado entregar o cargo para votação. O vice-presidente 

do Grêmio salientou que tal cargo exigia muita responsabilidade e que ele tinha interesse e era 

o candidato natural a ocupar a presidência do Grêmio. Contudo, mesmo depois dessa 

declaração, ele não se sentiu à vontade de se colocar como candidato ao cargo, contudo a 

própria presidente o lançou a concorrer ao cargo disputando com a A2. A eleição começou 

com os alunos presentes e a A2 ganhou do vice com cinco votos contra três. Entretanto, ela 

imediatamente declinou da posição, trocando de lugar com o vice-presidente. Ele tornou-se 
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presidente e ela vice, enquanto que a ex-presidente se auto-intitulou como secretária cultural; 

todavia, não compareceu a nenhuma das reuniões subsequentes. 

A reunião do Grêmio do dia 27 de maio de 2011, às 15:00 horas, aconteceu em uma 

sala de aula com a presença dos alunos representantes de sala. A pauta estava inscrita na lousa 

e foi distribuído aos presentes um micro papel com os horários para as reuniões do mês de 

junho. Haviam seis itens postos em discussão:  

1. responsabilidade 
2. recreação 
3. festa junina 
4. sala limpa 
5. jornal 
6. apresentação do novo presidente e da nova vice-presidente. 
 (Pauta da reunião de Grêmio do dia 27/05/2011). 

 

O novo presidente iniciou a reunião, discorrendo sobre a responsabilidade dos 

representantes de sala com a atuação do Grêmio. Criou a seguinte frase de estímulo sobre 

responsabilidade: “O que se fala tem que ser feito!”    

A vice-presidente, a aluna A2, fez uma intervenção pedindo para que ele se explicasse 

melhor porque os alunos presentes( representantes de classe) não participavam das reuniões e, 

consequentemente, nem sabiam do que ele estava falando. Enfim, o que ele queria dizer é que 

a Diretoria do Grêmio havia sido trocada e esta Diretoria, ora, referendava o que a P1 havia 

decidido, juntamente com a ex-presidente, sobre a recreação às sextas-feiras.  

Bateram na porta e o presidente a abriu. Era a assistente de direção da escola, que 

ficou parada frente à porta e aos alunos, em uma atitude, supostamente,  fiscalizadora. Em 

seguida, entrou e sentou-se em uma cadeira, ao fundo da sala, ignorando a presença desta 

pesquisadora. O presidente continuou falando sobre o item recreação e como eles poderiam 

ajudar. Ele disse que o Grêmio atuava com um trabalho de doação na escola e que nem 

sempre eles eram bem recebidos ou compreendidos pelos integrantes da escola.  

 A vice-presidente (A2) teceu uma crítica à ex-presidente (A1), dizendo que a reunião 

estava acontecendo na sala de aula porque a ex-presidente havia perdido a chave da sala de 
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SAAI e que ela nem teve a dignidade de revelar isso à nova Diretoria, que teve ciência do 

ocorrido por meio de outros alunos. Os alunos representantes de classe começaram a cobrar 

agilidade na reunião porque já estavam se sentindo prejudicados em não presenciarem as 

aulas que estavam acontecendo dentro do turno. 

Como estava na pauta como item 3,  uma aluna tinha pressa para que se falasse sobre a 

festa junina, enfatizando que ela não poderia voltar à sua sala de aula sem as informações que 

seriam necessárias para que houvesse a colaboração dos demais sócios gremistas para o bom 

andamento da festa. A vice-presidente  pediu calma, dizendo: “O que é que a gente tem nessa 

escola que interessa a vocês? Nada! Temos uma escola destruída, professores saindo em 

licença por depressão. Então, se não houver colaboração para a festa, não haverá festa.”  

A data da festa foi determinada, na reunião de Conselho de Escola, para o dia 01 de 

julho de 2011. O presidente e a vice estavam presentes à reunião de conselho. O presidente do 

grêmio passou a reproduzir os informes da reunião de C.E. para os alunos  representantes de 

classe que estavam presentes. Pelo fato da festa junina requerer a utilização da cozinha da 

escola para a manipulação e o preparo das especiarias típicas de uma quermesse, o professor 

presidente do C.E. argumentou sobre a cozinha da escola que, por ter merenda terceirizada, 

não autorizaria a sua utilização nos momentos da rotina da escola em dias letivos, tampouco 

aos sábados, dia da festa. Os alunos  representantes de classe, sem o hábito de frequentar a 

reunião do Grêmio, mostravam-se apáticos  ao discurso do presidente do Grêmio. 

Aparentemente sem entenderem a situação, não conseguiram incluir-se no contexto 

apresentado e não esboçaram qualquer reação no sentido de que as decisões da escola 

influíam em suas vidas - exceto uma menina, que era mais inquiridora, filha de uma 

funcionária da FAAP, que abordará na  sequencia, a presidência do Grêmio mais criticamente. 

 Nesta reunião, as carteiras estavam dispostas como sempre: enfileiradas, uma atrás da 

outra. A sala estava muito cheia a mesma  aluna (filha de uma funcionária da FAAP) 
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perguntou-me sobre a possibilidade de dispor as carteiras de uma outra forma. Argui  que 

poderia ser em círculo para que todos se vissem, se conhecessem e se sentissem participantes 

do processo com igualdade de localização no espaço da sala. A vice-presidente, atenta à 

conversa, disse aos alunos que, na reunião subsequente do Grêmio, as cadeiras da sala seriam 

mudadas de posição, formando um círculo. Na continuidade da reunião, a mesma menina, 

representante de classe, questionou sobre a ficha de controle da Campanha Sala Limpa e disse 

que ela deveria ser entregue semanalmente a um aluno que fosse responsável. Os alunos da 

Diretoria do Grêmio estavam com dificuldades em conseguir as cópias das fichas porque a 

gestão não havia feito a multiplicação das mesmas. 

A seguir, a vice-presidente declarou a todos que ocorrera uma troca de presidência. 

Um aluno perguntou: “Como se faz para trocar de presidente?” E a vice respondeu: “Você 

fala diretamente na reunião: (fulano) ...você não tem responsabilidade e eu quero que você 

saia do cargo. Ninguém te suporta mais.”  

Os alunos se alvoroçaram, cochichando e estupefatos. Naquele momento, a vice 

recorreu a esta pesquisadora que estava ao fundo da sala, e perguntou “Professora, você não 

acha que esse Grêmio é uma bagunça e que esta reunião com os representantes de classe está 

bagunçada?”   

Todos os alunos, enfileirados nas carteiras, voltaram-se para trás com olhares curiosos. 

A argumentação foi no sentido de que percebia que o Grêmio estava sendo organizado como 

colegiado e que não havia confusão não, que estavam até muito comportados. Após  isso a 

vice e o presidente do Grêmio assumiram um tom de reprodução do perfil de professor, 

passando lição de moral nos alunos, dizendo-lhes o que eles podiam e não podiam fazer. A 

mesma aluna crítica e inquiridora, representante de classe, retrucou, argumentando que não 

havia nada proposto pelo Grêmio que estivesse dando certo. Recreação? Não dava certo. Sala 

Limpa? Não dava certo. Ou seja, tudo estava uma bagunça. A aluna continuou dizendo que 
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recebera às pressas um papel do pessoal do Grêmio para que respondesse se a sala estava 

limpa e ela disse que ela mesmo é quem havia varrido a sala para poder justificar o “Limpo” 

que assinalou no papel. Em seguida, ela se dirigiu aos presentes e fez a seguinte pergunta: “A 

Campanha Sala Limpa é para os alunos ou para o representante de classe? A Campanha Sala 

Limpa é para limpar ou para não sujar? Vocês percebem que não há investimento nisso?” 

Em seguida, a mesma aluna resmungou que a Secretaria Cultural do Grêmio era muito 

falha, pois a mãe dela, que trabalha na Faculdade Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, 

havia trazido um panfleto sobre a exposição que estava acontecendo naquela faculdade sobre 

a princesa Grace Kelly e que, mesmo ela investindo, anunciando e solicitando, a Diretoria 

Cultural não articulou nada para que os alunos da escola pudessem ver a exposição. E 

adicionou: “É uma pena, porque as crianças daqui não conhecem outro mundo a não ser este 

aqui”. Logo depois, a reunião foi encerrada.  

 

 

2.5.  ANÁLISE DAS REUNIÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

 

Ao analisarem-se as reuniões do Grêmio Estudantil que foram observadas, percebe-se 

que tinham um forte vínculo de reprodução ao que a escola já conhecia como ação. 

Aparentemente, conceitos foram incorporados pela menina que estava presidindo o colegiado 

à medida que ela entendia como necessário, por exemplo, “arrecadar” dinheiro para comprar o 

símbolo de Páscoa para  as crianças, ignorando outra postura que poderia ressignificar a data 

religiosa, construindo algo por outras vias com as crianças que não culminasse referendando o 

que a cultura dominante e religiosa já impôs.  
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Por um lado, havia um problema quanto à assiduidade dos membros do colegiado às 

reuniões e à pouca organização do Grêmio. As reclamações eram no sentido de que os 

participantes da Diretoria não eram oficialmente convocados às reuniões; as tias – as 

funcionárias do quadro de apoio - não deixavam os responsáveis pela comunicação 

circularem, dando ciência aos alunos; não havia articulação; e não havia coordenação. As tias 

impediam a passagem dos alunos que portavam os comunicados de reuniões, pois 

possivelmente pouco entendiam o motivo de ter aqueles adolescentes circulando pelos 

corredores da escola quando as aulas estavam sendo ministradas nas salas de aula. Por outro 

lado havia insatisfação expressa por um pai por vários alunos acerca da frequência às reuniões 

de grêmio e ausência em algumas aulas. Sequer percebiam que na escola para além da 

aprendizagem oficial há “a aprendizagem dos mecanismos, estratégias, normas e valores de 

interação social.”( GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 17) Esta postura, 

para além das estratégias e relações  sociais  revela indícios da falta de ciência pelo quadro de 

apoio da ação do Grêmio na escola. Entretanto, aparentemente a naturalização estava posta no 

sentido de que, qualquer que fosse a atuação dos jovens, ela não era comunicada, oficializada 

e legitimada pelos adultos da escola; logo, era supostamente periférica.  A minha dúvida, 

natural e intencional, acerca do  calendário de reuniões do Grêmio, acabou por provocar uma 

definição, pois logo em seguida houve a proposta de que  as reuniões aconteceriam às sextas-

feiras e tiveram a iniciativa de que, além da oficialização de um calendário, providenciariam a 

elaboração de uma pauta coletivamente. 

A professora P1, ao estipular o dia em que a rádio deveria ser utilizada com a 

finalidade de recreação, ditando o que deveria ser feito, desapercebeu-se que tal 

posicionamento era de tutela dos alunos. Esse posicionamento da professora pode ter tido a 

intenção de agilizar o processo, facilitando as ações do Grêmio. Entretanto, pode também ter 

gerado uma consequência de isenção de responsabilidade em organizar as atividades do 
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Grêmio, além de possivelmente deixar de  provocar as iniciativas dos alunos. Houve, para 

além das orientações da utilização da rádio, as propostas da professora para os alunos 

gremistas da Diretoria sobre a entrada daqueles alunos nas salas de aula do  Ensino 

Fundamental I a fim de que procurassem ajudar as professoras nas rotinas e nas tarefas da sala 

de aula. Entretanto, a P1, aparentemente, não articulou essa ação em reunião na Jornada 

Especial Integral de Formação (JEIF) conjuntamente entre os segmentos da escola, inclusive 

com a presença dos alunos. Como consequência, além dos alunos não experimentarem a 

negociação pelo diálogo com a coordenação da escola e com as professoras, eles também não 

sabiam ao certo quais seriam as professoras que haviam aderido à proposta. 

A presidente do Grêmio, seguindo a pauta, iniciou a reunião, no dia 01 de abril de 

2011, apresentando um plano de ação recreativa às sextas-feiras para os alunos da escola, 

isenta de qualquer referência na possibilidade de que aquela ação recreativa pudesse ser 

preparada com os alunos a quem eles representavam.     

 Não houve nenhuma argumentação no sentido de aglutinar questões polêmicas ou 

importantes para serem decididas em assembleia, com todos os gremistas da escola. Nota-se a 

força da ideologia dominante: os alunos acreditam que precisam de ações construídas pelos 

adultos da escola para eles. A garota, presidente do Grêmio, parece ter assimilado bem essa 

ideologia por meio das práticas sociais e,  inadvertida e espontaneamente, passou a reproduzi-

las, pois, em nenhum momento, suscitou a convocação de seus pares para pensarem juntos 

sobre seus desejos, parecendo, portanto, demonstrar que o certo é que a opinião de poucos 

prevaleça sobre muitos. Continuando o encontro do colegiado, a aluna liderando o grupo 

incorporou um “julgamento professoral” (BOURDIEU, 2010, p.188), falando, agindo e 

chamando a atenção dos demais alunos como se ela fosse uma professora. Aliás, seus pares 

respeitavam-na, chegando até a chamá-la de professora, e ela, orgulhosamente, aceitava o 

equívoco dos colegas. Por outro lado, eximiu-se em participar das atividades do Grêmio 
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durante a semana, justificando sua ausência com tarefas extras, como aulas de dança que 

ministrava em outros locais. De certa forma, a aluna assumiu a postura de quem ocupa uma 

posição de poder e, consequentemente, como presidente, não precisava dar satisfações nem 

tampouco participar das mesmas atividades que haviam sido propostas para todos.  

A questão bulling entrou como assunto de pauta na medida em que estavam motivados  

em construir alguma ação de prevenção por causa do massacre ocorrido na escola do 

Realengo, no Rio de Janeiro, no dia anterior àquela reunião (07/04/11). O episódio da tragédia 

do Realengo é o exemplo acerca das influências dos fatos externos e das trocas que a sala de 

aula realiza com a sociedade. Esse fato, que chocou os alunos e entrou como item de pauta,  

encerrou-se nele mesmo, pois não houve nenhuma proposta de ação. Apesar da questão do 

bulling ser uma realidade vivenciada na maioria das escolas, a força midiática  que atua tão 

eficazmente em outras questões, não tem conseguido intervir na rotina das escolas 

provocando ações preventivas e acaba ficando na seara do espetáculo e distante da realidade 

dos alunos. 

A proposta de projeto de cuidar dos corredores da escola também entrou como pauta 

de reunião. Foi interessante perceber que, ao invés de prezar pela autonomia e pela liberdade,  

a Diretoria do Grêmio propunha maior empenho na fiscalização sobre os alunos e feita por 

eles mesmos. O que o garoto, autor do projeto, bem como o Diretor da escola, que gostou da 

ideia e solicitou o projeto para apreciação, não parecerem ter percebido é que esse monitor, na 

verdade, seria um vigilante, um delator, e que isso poderia trazer até confrontos na relação 

entre seus pares, pois como delator ele poderia ser hostilizado e a Diretoria do Grêmio poderia 

ser descaracterizada entre seus representados como um colegiado que traz conquistas aos 

estudantes.  

A proposta de monitoramento dos corredores foi recusada pela Diretoria do Grêmio 

ou, apenas, pela presidente do Grêmio, que supostamente sentiu-se contemplada por não 
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acreditar no projeto e confrontar-se com o garoto. Contudo, aparentemente a ideia que 

permeava a ação era a construção de status pela legitimação do poder de uns sobre outros. Se 

o Grêmio tivesse uma atuação livre, não necessitaria passar o projeto para o Diretor apreciar  

e encaminhá-lo, se o considerasse viável, ao Conselho de Escola, pois os próprios alunos 

estariam presentes às reuniões e, como exercício, defenderiam suas propostas. 

A comunicação entre a Diretoria do Grêmio e os alunos gremistas estava prejudicada à 

medida que a Diretoria temia tornar-se refém dos alunos pelas cobranças de propostas feitas, 

mas não realizadas. Existindo um Grêmio na escola, todos os alunos passam a ser  sócios 

gremistas porque a chapa que foi eleita constitui uma Diretoria responsável em representar 

todos os membros da escola. Neste caso, havia uma cisão entre gremistas e Diretoria do 

Grêmio porque quem representava não buscava uma articulação, tendo como objetivo as 

aspirações dos representados e sem unir forças; formando um Grêmio com um só corpo, 

escondiam as propostas da própria Diretoria que se entendia como o próprio Grêmio.  

O comportamento de concentrar as decisões na Diretoria do Grêmio mostrava um 

desejo hierárquico de status e poder, seguido da ideia de invisibilidade de algumas questões 

de difícil resolução para que não houvesse cobranças do alunado sócio gremista.  

Aparentemente, a política partidária convencional e suas ações, pela divulgação midiática, foi 

satisfatoriamente absorvida pelos adolescentes, que a reproduziam sem questionamentos e 

sem a intervenção dos adultos que acompanhavam a atuação do Grêmio.   

A P1 e a presidente do Grêmio elaboraram uma proposta de ações como cântico coral 

e atividades cênicas. Contudo, frente às dificuldades de organização, declinaram a proposta 

sem antes consultar os membros da Diretoria, quiçá os gremistas. Nota-se que a naturalização 

é marcante: poucos decidem e muitos obedecem sem qualquer resistência. Entretanto, a ideia 

de realizar atividades diversificadas aguçou os alunos e entrou na pauta formalizada.  
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Neste caso, a ideia foi dos próprios alunos em formar clubs com atividades artísticas. 

Aparentemente, por empolgação, os alunos foram se posicionando como voluntários em 

desenvolver atividades que, na verdade, não dominavam - como as artes cênicas e o canto 

coral. Entretanto, intuitivamente conseguiram identificar um conteúdo diferente, que poderia 

ser trabalhado de forma que desse outro dinamismo ao Grêmio. 

 Dando sequência à análise, os fatos parecem sugerir que a Diretoria do Grêmio estava 

com dificuldades em ser aceita pelo grupo de gremistas, haja vista que os alunos do 3º turno 

supostamente incendiaram o jornal mural. O isolamento da Diretoria em suas propostas e 

ações já apresentava resistência por parte dos gremistas – “gato que arranha a porta quer 

entrar” – e, simbolicamente, a atitude parece ter sido de protesto e solicitação de visibilidade. 

A minha dúvida sobre os representantes, sem ser intencional, surtiu efeito, e a resposta da 

presidente foi de que eles seriam convidados para a próxima reunião, inclusive respeitando o  

modelo de  estatuto preconizado pela UMES, como segue:  

SEÇÃO II 
Do Conselho de Representantes de Classe 
Art. 11º – O Conselho de Representantes de Classe será constituído somente pelos 
representantes de classes, eleitos anualmente pelos alunos de cada classe. Tem o 
compromisso de acompanhar a Diretoria do Grêmio mais de perto para atuar, 
propor, questionar, refletir, discutir e decidir em nome dos alunos. 
Art. 12º – O Conselho de Representantes de Classe se reunirá, regularmente, uma 
vez por mês com a Diretoria do Grêmio e, excepcionalmente, quando convocado  
pelo Grêmio, funcionando com a presença da maioria absoluta de seus membros e 
decidindo por maioria simples de votos. 
Art. 13º – Compete ao Conselho de Representantes de Classe: 
I – lutar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e decidir sobre casos omissos; 
II – assessorar a Diretoria do Grêmio na execução de seu programa administrativo; 
III – apreciar as atividades da Diretoria do Grêmio, podendo convocar, para 
esclarecimentos, qualquer lde seus membros; 
IV – decidir, nos limites legais, sobre assuntos de interesse dos alunos e de cada 
turma representada; 
V – divulgar nas suas respectivas classes as propostas e atividades do Grêmio. 
(http://www.umes.org.br/global/pdf/umes_gremios_pt2.pdf - Acesso em 13 de julho de 2011) 
 

Talvez por conhecerem a minha função de origem como sendo de docência da rede 

municipal, tenham aceito e acolhido minhas dúvidas e tornaram-nas propositivas, contudo não 

foi intencional. A aluna A2, membro da Diretoria do Grêmio, posicionou-se frente a todos os 

membros presentes na reunião do Grêmio devido à sua insatisfação em relação à postura da 
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presidente do Grêmio. Ela demonstrou resistência e criou oportunidade para que a presidente 

se explicasse, assumisse mudança perante suas atitudes ou renunciasse. Pelas reações 

observadas durante a reunião em que tal conflito ocorreu, foi possível perceber que tudo foi 

decidido de improviso. A presidente apressou-se em realizar uma nova eleição do cargo 

naquele momento, apesar de o estatuto não mencionar tal possibilidade. Isso evidencia ou o 

desconhecimento das normas do Grêmio ou a ausência de apropriação dessas normas e, 

principalmente, a ausência de trabalho em sala de aula de apresentação e reelaboração de um 

estatuto como gênero literário injuntivo de orientação e prescrição e, finalmente, a 

despolitização dos alunos que não perceberam que, para que aquela decisão fosse aceita, 

caberia pulverizar consulta entre os sócios gremistas.    

Os incisos III, IV, V e VI do referido estatuto do Grêmio são assim apresentados: 

Art. 10º – Compete à Assembleia Geral: 
I – aprovar o Estatuto; 
II – reformular o Estatuto; 
III – discutir e votar as teses, recomendações e propostas apresentadas por qualquer 
um de seus membros;  
IV – denunciar ou suspender coordenadores do Grêmio; 
V – destituir os coordenadores do Grêmio e os membros do Conselho Fiscal; 
VI – eleger os coordenadores do Grêmio, os membros do Conselho Fiscal e seus 
suplentes; 
VII – receber e analisar os relatórios da Diretoria do Grêmio e sua prestação de 
contas, apresentada juntamente com o Conselho Fiscal; 
VIII – marcar a Assembleia Geral Extraordinária quando necessário. 
(http://www.umes.org.br/global/pdf/umes_gremios_pt2.pdf - Acesso em 13 de jul. 
de 2011) 

 

De qualquer forma, a eleição foi realizada e a nova presidente eleita - que havia 

criticado abertamente a postura da ex-presidente durante a reunião - imediatamente renunciou 

ao cargo, passando-o ao vice-presidente. Tudo isso foi realizado em uma reunião ordinária e 

sem a ciência e anuência dos alunos sócios gremistas. 

Durante as reuniões observadas, também houve discussão sobre a Campanha Sala 

Limpa. Entretanto, os sócios gremistas, aparentemente, não tinham muita clareza sobre como 

funcionava. Os alunos foram advertidos a terem responsabilidade quanto ao que estava sendo 
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proposto na campanha e a orientação da Diretoria era de que a ficha fosse entregue a um 

aluno com responsabilidade. Isso parece demonstrar que eles acreditavam que 

responsabilidade seria nata e que não poderia ser exercitada, desenvolvida e conquistada: ou 

os alunos tinham responsabilidade ou não tinham. 

Quanto à troca da Diretoria, a vice-presidente disse a um dos alunos, com 

naturalidade, que para mudar uma presidência era necessário simplesmente confrontar-se com 

o outro, impondo a própria vontade e ignorando, portanto, questões relacionadas à consulta, às 

articulações e às  negociações por intermédio do diálogo. 

Uma das alunas representantes de classe tinha uma visão crítica mais apurada e 

contribuiu na reunião com questões conceituais importantes, como o objetivo da Campanha 

Sala Limpa que não deveria ser voltado para limpar salas sujas, mas para não sujar as salas de 

aula. Falou, ainda, sobre uma exposição da princesa Grace Kelly na FAAP, explicando que a 

mãe dela trabalhava naquela faculdade e que poderia proporcionar a possibilidade de 

transferência, isto é, “mudança de campo” habitus, de estilo de vida de um campo para outro. 

Provavelmente sem nenhuma consciência disso, ela promoveu transferência de um campo 

para outro por meio de vocabulário, ilustração pelo prospecto de exposição e investimento na 

construção de outro tipo de gosto e habitus, tentando transferir essas práticas classificadoras 

que se encontram nas origens das condições materiais de existência como expressão simbólica 

da condição de classe, do lugar social, ou da posição de classe. (BOURDIEU, 2007) 
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2.6.  ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DO GRÊMIO 

 

 O encontro da pesquisadora com a presidente do Grêmio ocorreu das 11:00 às 12:10  

do dia 18 de maio de 2011, na sala de reuniões da Jornada de Formação dos professores da 

Unidade. Haviam ruídos de movimentação dos alunos; contudo, a aluna estava atenta ao 

diálogo e serena. A P1 adentrou a sala e manifestou-se, dando explicações e em defesa à 

direção da escola no episódio da confecção das camisetas que identificariam os alunos da 

Diretoria do Grêmio. O Prof. que acompanhou a criação do grêmio, ora denominado  P2 

acompanhou a conversa sem se manifestar.   

 Após a eleição da chapa, uma aluna alcançou a posição de presidente do 

Grêmio porque a P1 que os acompanhava perguntou aos alunos sobre o seu desejo em relação 

aos cargos. Essa garota, eloquente e vivaz, indicou ela mesma à presidência. Ao fazer isso, ela 

ressaltou que já havia lido o estatuto do Grêmio da escola e que este previa a escolha dos 

cargos pelos próprios alunos. Assim sendo, e com a permissão do estatuto, poderia valer-se 

disso e indicar o cargo para ela mesma.  

Em relação à direção da escola, a garota salientou que sente que o Grêmio, mesmo 

frequentando as reuniões de Conselho de Escola, fica, muitas vezes, à parte dos 

acontecimentos. A P1 que acompanhava os alunos é quem levava as ideias, solicitações ou 

reivindicações do Grêmio para as reuniões do Conselho de Escola, que é a instância de 

decisão sobre as coisas. Ressaltou que, apesar de sentir que a direção faz o que pode, poderia 

fazer mais do que isso - como, por exemplo, estar mais presente.  

A presidente do Grêmio salientou que o Grêmio pediu e a direção deixou fazer o 

jornal, mas  por motivos desconhecidos não puderam usar o espaço superior da escola para a 

organização do jornal mural. Relata que as crianças da escola, os sócios gremistas,  acreditam 

que o Grêmio pode fazer tudo na escola, que tem poderes ilimitados, mas  entende que o 



 
 

 

 

72

próprio Grêmio deveria avisá-las que os membros apenas propusessem, pois quem decidia era 

o Conselho de Escola. Quanto a essa questão de proposta, ela acreditava que o Grêmio atuava, 

pois criaram, por exemplo, o projeto Sala Limpa. No projeto, há uma competição no quesito 

limpeza das salas, devendo ser premiada a sala vencedora. Entretanto, ao final da campanha, 

que acontece a cada dois meses, não há prêmio para ser entregue à sala vencedora, 

desmotivando, portanto, os alunos e gerando descrença no Grêmio. 

A interface entre o Grêmio e os professores era realizada pela P1. A presidente do 

Grêmio não participava de outras reuniões além da de Conselho de Escola. A P1 levava para a 

reunião pedagógica os desejos ou as ações do Grêmio propriamente dito. Houve, por 

exemplo, uma reunião de Grêmio em que os alunos disseram que gostariam de ter uma 

camiseta personalizada, indicativa dos membros da Diretoria do Grêmio Estudantil. A direção 

sinalizou a compra da camiseta, mas, aparentemente, não houve consenso acerca de que 

forma a identificação aconteceria: bordada ou pintada. Assim, decidiram apenas pela camiseta 

amarela. 

A aluna  presidente do Grêmio assinalou que a P1 era a pessoa mais próxima do 

Grêmio e quem os auxiliava, inclusive, com as ideias de atuação. Contudo, lembrou que a 

rádio havia sido uma iniciativa do próprio Grêmio, mas  recuou de sua primeira afirmação e 

disse  que não sabia se a Campanha Sala Limpa havia também ocorrido por iniciativa do 

Grêmio. Sobre as solicitações dos alunos gremistas ao Grêmio, a presidente ressaltou que é 

uníssono o desejo dos alunos de realizarem passeios para lugares como cinemas, zoológicos, 

playcenters e parques, mas que, para tal ação acontecer, haveria ônus financeiro para os 

alunos, motivo pelo qual não acontecia. Por outro lado, para os demais alunos quando as 

solicitações não são atendidas o Grêmio acabava sendo o vilão. O desejo dos alunos sócio 

gremistas, de uma maneira geral, era captado pelo Grêmio por ‘rumores’, ou seja, por falas 
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informais dos alunos, por solicitações soltas, sem que houvesse um mecanismo formal de 

registro, ou escuta e agregação dos alunos.  

A presidente desabafou que o Grêmio era um órgão dos alunos, mas que acabava 

atendendo a direção e desenvolvendo papeis que não eram de obrigação do Grêmio. 

Relembrou que houve uma reunião de Conselho de Escola durante a qual foi discutido um 

roteiro de avaliação proposto pela SME acerca dos  problemas criados por discriminações 

pela etnia, orientação sexual e gênero, momento em que foi cobrada do Grêmio uma ação 

sobre esse assunto, que era muito importante. Contudo, a garota questionava como o Grêmio 

poderia adentrar em assunto tão amplo e delicado. Ela relatou que não se sentia preparada 

para isso. 

A aluna relembrou, também, que uma boa forma de captação dos desejos dos alunos 

aconteceu pela participação dos representantes de classe às reuniões de Grêmio, pois eles 

estariam entre os alunos e poderiam indicar melhor seus desejos e intenções para os alunos da 

Diretoria do Grêmio. Nunca ocorrera uma assembleia e ela temia que os alunos nem 

soubessem o significado de uma assembleia. Na verdade, pelo estatuto, a assembleia teria que 

ser convocada se houvesse um assunto muito grave e a votação seria secreta.  

Na continuidade, a garota afirmou que os alunos do Grêmio pouco interagiam com os 

professores e com a Coordenação Pedagógica da escola e que não havia, por intermédio da 

rádio, nenhuma ação do Grêmio para auxiliar os alunos a se interessarem mais pelo 

conhecimento oferecido na escola. Ressaltou que além do jornal nada estava acontecendo.  

Sobre a autonomia do Grêmio na escola, a presidente do Grêmio relatou que sentia 

que havia a  necessidade de maior atenção por parte dos professores e da direção, sem a qual o 

Grêmio não conseguiria realizar as propostas. Acrescentou que os alunos sócios gremistas 

pensavam que o Grêmio mandava na escola e que poderia realizar tudo o que for solicitado, 
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mas que ela discordava porque, na verdade, ela sentia e tinha consciência de que era o 

Conselho de Escola quem manda na escola. 

 

2.7.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DO GRÊMIO 

 

Após a eleição da chapa, a P1, que acompanhou todo o processo de constituição do 

grupo, solicitou aos alunos que escolhessem os cargos da Diretoria do Grêmio. A  P1 afirmou 

que não tinha muita certeza de como deveria proceder neste caso. Seu primeiro contato com a 

ideia de formação de Grêmio em uma escola tinha sido por meio de um workshop patrocinado 

pelo Banco do Brasil e, a partir disso, ficou interessada em proporcionar essa experiência aos 

alunos. O fato é que, sem consulta ampla entre os alunos sócios gremistas, os cargos foram 

distribuídos entre os alunos eleitos segundo o perfil e os desejos que eles mesmos 

apresentavam.  

A garota que solicitou a presidência, A1,  tinha conhecimento acerca de sua liderança, 

eloquência e desenvoltura para tomar decisões, para persuadir os colegas, e sugeria 

representá-los junto aos professores e à direção. Hábil, decidiu ser a presidente, confiante de 

que o cargo iria reafirmar o status diferenciado que ela já alcançara entre os colegas e na 

escola, fato que a diferenciava. . 

A aluna A1  mostrou que possuía legitimidade  para assumir a posição de presidente 

com base no suposto fato de ter feito a leitura do estatuto e de ter lido um livro sobre o 

Grêmio, sendo que essa situação de escolha dos cargos sem consulta ampla entre os sócios 

gremistas fora  apenas recomendada pelas duas leituras realizadas pela aluna. Contudo, o 

estatuto não foi apresentado e aprovado em ampla assembleia entre os sócios gremistas da 

escola, e os membros da Diretoria e os sócios gremistas desconheciam sua redação e 



 
 

 

 

75

conteúdo. O fato é que a afirmação da presidente ia de encontro ao estatuto da escola, ou seja, 

o estatuto recomendava a organização de uma assembleia para a distribuição dos cargos. O 

estatuto do Grêmio, pelo Art.10º inciso VI, sobre a eleição dos seus membros, afirma:  

 

Art. 10º – Compete à Assembleia Geral: 
VI – eleger os coordenadores do Grêmio, os membros do Conselho Fiscal e seus 

suplentes. 

 

A distribuição dos cargos foi inadequada, não respeitando os preceitos legais. 

Observa-se a criação de uma nova regra na escola (Lima, 2008), adaptada às condições e aos 

interesses individuais.  

A presidente do Grêmio afirmou que embora a direção da escola tivesse interesse e 

ajudasse o Grêmio em suas necessidades, ficava à parte da escola. Ela afirmou: “Eu acho que 

ainda tem uma coisa que fica meio afastado, o Grêmio e direção, está como se fosse uma 

coisa separada, eu acho. Em partes, é assim.” 

A garota expressou-se de forma a revelar a ciência de que o Grêmio não estava 

incorporado à escola. O que a presidente afirma teve, na verdade, sua origem legitimada pelo 

Decreto Federal 34.078/53, (Artº 2 (a), § 1º), que dispunha das finalidades da criação do 

Grêmio orbitando o núcleo de áreas do conhecimento, recebendo orientações e assistência e 

assistindo no sentido restrito de ver as ações da escola acontecerem pelos adultos, conforme 

pode ser referendado, abaixo, neste trecho do Decreto:  

No desempenho das suas atribuições a Divisão de Educação Extra-Escolar: 
a) manterá contato direto com estudantes, para o fim de: 
1º) estabelecer e manter relações com organizações e entidades estudantis,  
dando-lhes orientações, estímulo e assistência. 

 

A norma oficial expressava uma ideia de Grêmio Estudantil como apêndice de um 

currículo, somado à concepção de tutelagem que se arrastou ao longo dos anos como herança 

(Artº 2,§ 2º): 
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2º) animar, coordenar e auxiliar a formação de associações, grêmio e clubes 
literários, teatrais, científicos artísticos, recreativos e esportivos úteis à formação 
moral, intelectual e física dos estudantes e ao desenvolvimento do seu espírito de 
organização, cooperação e fraternidade. 

 

Apesar dessa situação, a presidente do Grêmio afirmou: “[...] a direção faz o que 

pode.” Conformada, adapta-se às condições existentes. Aparentemente, o currículo oculto 

ensinou-a o conformismo, a obediência e a adaptação às estruturas injustas do capitalismo, 

embora a aluna indique que tem a percepção de que a direção pudesse atuar de forma 

diferente.  

Sobre a autonomia do Grêmio, a presidente, aparentemente, entende-o como poder.  

Usou a palavra “mandar” inúmeras vezes, referindo-se à impossibilidade do Grêmio  

“mandar” sozinho na escola. Todavia, ela, na verdade, referia-se à falta de autonomia. A 

presidente, aparentemente, sem entender o complexo significado de autonomia, confundia 

com empoderamento e utilizava-se com recorrência a palavra mandar. Assim, afirmava que 

não vislumbrava a possibilidade do Grêmio alcançar essa autonomia na escola. Entretanto, a 

presidente, ao verbalizar a dependência das decisões do Grêmio ao Conselho de Escola, 

aparentava estar se protegendo das possíveis cobranças dos alunos sócios gremistas. 

Parece que autonomia para ela era uma hierarquia de poder, sendo que no ápice, no 

momento, encontrava-se o Conselho de Escola, que era o órgão que ela julgava e acreditava 

ter o poder de decisão na escola. Se, por um lado, ela desconsiderava a composição 

horizontalizada do Conselho de Escola como dividida pelos segmentos da comunidade 

escolar, por outro, fez, sensivelmente, a introjeção acerca do caráter simbólico do Conselho, 

pois os alunos da Diretoria do Grêmio, nas reuniões do Conselho de Escola, tinham  espaço 

“cedido” pela direção  para se expressarem. 
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2.8.   REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA 

 

 

Esta reunião aconteceu das 19:30 às 22:00 horas, em segunda chamada, no dia 03 de 

junho de 2011, na sala de informática da escola. Estavam presentes três alunos do Grêmio, 

inclusive o  atual presidente e um aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), três 

professoras do Ensino Fundamental I, seis mães, o Diretor da Escola e duas funcionárias do 

quadro de apoio.  Não havia nenhum dos Coordenadores Pedagógicos da escola presentes à 

reunião. A pauta da reunião não estava sistematizada ou impressa para os presentes, 

provavelmente porque o motivo principal da convocação para a reunião era a organização da 

festa junina. 

O presidente do colegiado do Conselho de Escola, um professor da Unidade, iniciou a 

reunião, reafirmando que o motivo do encontro era para a organização da festa junina que, 

naquele ano, seria “Julina”. Contudo, o que havia para ser discutido sobre a festa era como ela 

deveria ser: aberta ou fechada. Então, solicitou ao grupo que se manifestasse. O professor 

repetiu a pergunta acerca da festa junina, se seria aberta ou fechada. Tal denominação do 

professor em classificar a festa como ‘aberta’ ou ‘fechada’ significava decidir sobre se seria 

uma festa que incluía a comunidade nas atividades  de lazer seguidas pelo consumo  das 

especiarias ou se seria apenas para os alunos.  

Algumas mães responderam que prefeririam a festa aberta, pois assim os pais 

poderiam participar. O professor continuou a questionar os presentes no sentido de que modo 

eles pensavam a organização. Os alunos do Grêmio anteciparam-se, sugerindo que deveriam 

ser pensadas várias gincanas, lazer e brincadeiras com premiação para os alunos. O professor 

presidente do Conselho lembrou que a premiação para as gincanas implicava em conseguir os 

prêmios e que, de forma alguma, os alunos poderiam sair às ruas e ao comércio com o 
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objetivo de arrecadação. Lembrou que, na atualidade, a situação é outra, e que os itens de 

premiação deveriam ser trazidos, espontaneamente, pelos alunos e professores. 

Para participar da gincana, o professor presidente lembrou que há tempos eram  

praticados preços simbólicos como, por exemplo, de cinquenta centavos, e aos alunos carentes 

eram distribuídas fichinhas. Entretanto, o professor também ressaltou que, em festas 

anteriores, abertas, a comunidade invadia e acabava rapidamente com tudo o que a escola 

produzira, como  as especiarias de quermesse. 

O professor lembrou, ainda, que naquele ano, com a cozinha terceirizada, as 

dificuldades haviam aumentado, pois, pelo contrato firmado com a Secretaria Municipal de 

Educação (SME), a empresa detentora dos direitos de manipulação alimentar na escola 

estipulava a proibição de qualquer funcionário da escola nos recintos da cozinha. Assim, 

como seria possível prover a pipoca, o quentão sem álcool, o arroz doce e o bolo? 

Uma mãe interpelou, dizendo que isso poderia ser negociado com a empresa de 

cozinha e que, no dia da festa, ao invés de ela dar o almoço às crianças poderia fazer uma 

substituição, servindo o lanche típico de festa junina, como o cachorro quente. Nesse caso, a 

festa seria fechada. Argumentou outra mãe que, sendo a festa fechada, os pais não poderiam 

vir à escola para consumirem, mas que poderiam vir e ficar na quadra, assistindo as  

apresentações de danças das crianças.  

O Diretor da escola argumentou que isso era viável, uma vez que a escola fazia a festa 

junina atendendo o calendário e que não havia a hipótese de lucro. O professor presidente 

relembrou que, no passado, a intenção era de lucro, e o Diretor contra-argumentou, dizendo 

que o que se sabia ser  lucro era, na verdade, revertido para os alunos. O Diretor salientou que 

o valor maior da festa junina  era o de resgate da cultura popular meio esquecida, do folclore, 

e que a escola deve ser um local que passe esses valores sociais para as novas gerações. 

Adicionou que essa festa era a festa dos santos católicos. Nesse sentido, o valor da festa era 
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muito maior do que virem à escola para comer e dançar. Finalizou, dizendo que seria 

importante a manutenção e o resgate da cultura popular e, nesse sentido, era estratégico 

aproximar as famílias da escola em um momento como aquele. 

A discussão acerca da estrutura da festa continuou até que decidiram que a festa junina 

seria fechada e que cada aluno receberia um convite para os pais participarem apenas 

assistindo. 

O Diretor da escola, então, solicitou ao Grêmio, por intermédio do presidente do 

colegiado de alunos, a se expressar. O garoto presidente disse que já estava articulando com a 

colega gremista  ali presente a aluna vice A2 a  participação do Grêmio com a preparação de 

jogos e brincadeiras voltados para os alunos menores do Fundamental I. Lembrou que, no ano 

anterior, o Grêmio havia atuado nesse sentido na festa do dia das crianças, à frente da 

recreação, com o Fundamental I, contudo adicionou a informação que não tinha o 

conhecimento da aprovação, ou não dos professores. O Diretor da escola, tentando dar apoio à 

atuação do Grêmio, afirmou que compraria um saco de balas para que, em uma brincadeira 

promovida pelo Grêmio, os membros do Grêmio pudessem premiar os alunos menores pela 

participação. Novamente, houve discussão porque uma professora solicitou que a recreação 

promovida pelo Grêmio fosse ampliada para que também incluísse os alunos da 5ª. série. O 

professor presidente argumentou contrariamente, dizendo que aquela 5ª. série havia sido a 4ª. 

série há meses atrás e que o Grêmio atuava na escola a partir da 5ª. série. Portanto, não cabia 

tal solicitação da professora. 

O Diretor da escola lembrou que também era necessário pensar na inclusão dos alunos 

da EJA. Quem sabe trazer um sanfoneiro e solicitar aos alunos e professores a doação de um 

item de um prato. O professor presidente perguntou ao presidente do Grêmio se eles estariam 

subsidiando as atividades da escola nos três turnos, e o presidente do Grêmio respondeu, 

enfaticamente, que estariam. 



 
 

 

 

80

Ficou decidido que a EJA organizaria a festa no turno da noite, juntamente com os 

seus professores. E para os turnos diurnos da escola ficou decidido que a festa seria fechada. 

Na conclusão da reunião ocorreu outro impasse porque não houve consenso se a festa junina 

seria dentro ou fora da sala de aula. Então, o Diretor sugeriu ao professor presidente uma 

comissão de festa junina para colher informações e sugestões e divulgar as decisões por 

intermédio de um cronograma. 

 

2.9.  ANÁLISE DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA 

 

 

A tradição das festas, no princípio Joaninas, ao longo dos tempos foi modificando-se, 

perdendo aquelas características ligadas à sua gênese de, no verão europeu, reverenciar a  

grande fertilidade da terra, as boas colheitas. Na atualidade, com as festas juninas 

homenageando os três santos católicos, no decorrer do mês de junho, assumem outro 

significado, afastando-se de sua origem.  

  Contudo, adaptando-se às mudanças, as escolas, em seu movimento de reprodução, 

há anos praticam a organização de festividades juninas, alinhadas ao Estado laico, menos 

ligadas ao catolicismo e mais voltadas à festividade como momento de socialização e, 

aparentemente, de arrecadação. Esse movimento arrecadatório da escola pelas festividades 

teve seus momentos áureos em décadas anteriores, e a população entendeu-o como natural. As 

famílias pensavam que o envolvimento para a captação das chamadas “prendas” e, ainda, a 

doação de insumos de quermesse para adensar as confecções de especiarias se consistia em  

participação, mesmo sabendo que, para que os alunos pudessem degustar qualquer item, 

teriam que comprar o que eles mesmos ofereceram à escola. O próprio presidente do 
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Conselho relembrou: “[...] cobrava-se um preço simbólico, acho que era cinquenta centavos 

para comer qualquer coisa, brincar com qualquer coisa, e esse dinheiro arrecadado depois se 

revertia, lá na frente, para alguma atividade no dias das crianças lá em outubro, pra comprar 

uma lembrança e tudo mais”.  

O depoimento do professor, por um lado,  leva a crer que a escola teria um papel 

redistributivo, valendo-se de datas comemorativas voltadas ao consumo e ao capital. As 

famílias e os alunos acreditavam que participavam e que a escola cumpria sua função social. 

Contudo, por outro, esse conhecimento público ao adentrar a escola, por intermédio da 

cultura, pode ser um instrumento que quebre a função reprodutora da escola. ( GIMENO 

SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 1998) Esse resgate apresentado reside, parcialmente, no 

passado, pois, apesar de orientações das Diretorias Regionais de Ensino acerca da proscrição 

de arrecadações nas escolas, famílias e educadores, não sabendo agir de forma diferente, 

pressionam a gestão a praticar essa lógica capitalista perversa ou, então, são pressionados pela 

gestão para organizá-la. Nesse sentido, uma mãe do conselho argumentou: “Eu votaria por 

aberta, para os pais poderem vir [...].” 

As famílias de escolas de periferia, por não terem outras opções de convívio social e 

lazer de um modo geral, elegem a escola como o local ideal para convívio. Justificam a 

presença na escola por causa de assistirem “ao produto” mensurável que podem ver: a dança 

das crianças.  

Naquela reunião de Conselho de escola, o tema prioritário estava fixado como 

organização da festa junina. Entretanto, o Diretor da escola, de certa forma, iniciou a 

problematização do tema, articulando com o papel da Igreja nesse contexto, da 

mercantilização da data e do comércio que se instituiu nas escolas para arrecadação de 

prendas e dinheiro com vistas ao acúmulo de excedente financeiro para a Associação de Pais e 

Mestres. Em tal associação, só as famílias são chamadas a colaborar, ou a financiar, enquanto 
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os “mestres”, os funcionários, são convocados a trabalhar, geralmente repondo algum dia de 

trabalho devido. Assim sendo, supostamente, a associação acontece muito pelos pais e nada 

pelos educadores. 

O Diretor da escola trouxe à reunião a essência da ideia da festa, mas o evento acabou 

ficando apenas pelo cumprimento de calendário e pela recreação, sem nenhum viés 

pedagógico e manutenção ou resgate do sentido cultural e folclórico. Segundo o Diretor, 

“resgatar o folclore é muito importante, não é só vir aqui comer e dançar axé na festa junina. 

Tudo bem, mas, voltando para nossa cultura popular, não podemos esquecer disso aí: das 

festas de São João e outros santos. Quanto aos pais, isso foi sempre aberto para aproximar a 

comunidade da escola”. 

A presença da Diretoria do Grêmio Estudantil à reunião de Conselho de Escola, que 

tinha como pauta a organização da festa junina, ocorreu de forma a informar os meninos do 

Grêmio sobre as tarefas que eles deveriam assumir. E eles assumiram de forma muito natural 

a função de proporcionar recreação para os alunos do Fundamental I. 

Ademais, o Diretor da escola “cedeu” e estimulou o presidente do Grêmio à 

oportunidade de “participarem”, expressando-se da seguinte forma: “O  que o Grêmio acha 

aí? Vai falar um pouquinho”? E a Diretoria do Grêmio respondeu: “Nós estávamos falando 

agora da gente fazer um tipo de uma brincadeira com o primário, como ano passado a gente 

fez também. Na semana da criança a gente fez uma brincadeira com eles (Fundamental I) o 

dia inteiro. Não sei se os professores gostaram, mas a gente gostou.” E acrescentou: “Ouvimo-

los perguntarem: Vocês vão brincar com a gente?”  

A Diretoria gremista expressou a preocupação de proporcionar atividades recreativas 

para os alunos do Ensino Fundamental I. Disseram que, no ano anterior, já haviam tido essa 

experiência e que ambos, gremistas e Fundamental I, haviam gostado da recreação. 

Entretanto, eles demonstravam alguma incerteza acerca da ciência da aprovação dos 
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professores sobre esse tipo de atuação. Nesse sentido, houve, também, a solicitação do 

presidente do Grêmio, conforme demonstra a fala: “Agora a gente pergunta: Se vocês 

quiserem, a gente “podemos”(sic) fazer uma brincadeira com eles”. 

Ficou também registrado no discurso dos alunos que o fato das crianças menores 

solicitarem aos alunos da Diretoria do Grêmio as atividades de recreação nessas datas 

temáticas subjaz uma cristalização das ações do Grêmio e que, inclusive, possa ter alcance 

para além da escola como local, chegando às famílias e às crianças menores, que ainda não 

frequentam o Ensino Fundamental. Esses, quando adentrarem a EMEF, já saberão o que o 

Grêmio daquela escola expressa.  
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2 CAPÍTULO 3 – AS ENTREVISTAS 

 

 

3.1.  ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA 

 

 

A entrevista com o Diretor da escola aconteceu na sala da Direção, na manhã do dia 

16 de abril 2011. Ele se sentia à vontade e muito disposto a participar, fornecendo as 

informações solicitadas. Iniciou, falando de seu processo na formação acadêmica: graduação 

em Educação Física e em Pedagogia e pós-graduação em Gestão Escolar. Disse ter uma 

trajetória de trabalho entre Município e Estado, somando 30 anos de trabalho, sendo que, no 

Município, está há 15 anos como Assistente de Direção de Escola e, no momento, estava 

substituindo a Diretora efetiva, que se encontrava em licença gestante.  

Relatou, em uma memória saudosa, outros tempos da escola, quando trabalhava com 

outros recursos como banda, aulas de capoeira, karatê, atividades de informática, esportes na 

quadra, xadrez, grêmio, música, banda, projeto Educom.rádio, brinquedos, histórias, projeto 

de massinha, atendia a pais e alunos, tinha muitas oficinas, e tudo isso subsidiado pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio de um projeto maior, o Escola Aberta. 

Esse projeto, relatou o Diretor, previa o prolongamento do tempo do aluno na escola. Hoje, os 

governos alardeiam como inovação a maior permanência dos alunos nas escolas, mas, na 

verdade, isso já era feito pelo projeto Escola Aberta. Entretanto, a escola, naquela época, já 

entendia a necessidade e importância dessa ação porque a comunidade não tinha 

equipamentos de lazer e cultura e a referência era a escola.  
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Conforme relato do Diretor, a escola, aparentemente, trabalhava em vanguarda, 

oferecendo à comunidade oficinas aos finais de semana, inclusive com o projeto Educom 

rádio. Contudo, havia resistência porque a escola estava constantemente em efervescência, 

com fluxo intenso de pessoas e muitos turnos em funcionamento. O entendimento de “Escola 

Aberta” era levado ao pé da letra e não como uma escola participativa, com atividades  

adicionais ao currículo oficial, e isso custou, praticamente, a vida do projeto. Os alunos que 

sabiam manusear a rádio haviam ido embora e não deixaram substitutos. O Diretor alegou 

pouco conhecimento sobre o novo funcionamento da rádio e, quando  esta era solicitada pelos 

alunos, não colocava dificuldades, mas encaminhava os alunos para o inspetor da escola 

porque as tarefas da direção consumiam seu tempo. Por outro lado, adicionou que o que havia 

atualmente na escola para ser usado era um equipamento obsoleto, com vários problemas em 

seu funcionamento por não haver mais peças de substituição para ele, além de o conceito 

também haver mudado, já que, nos tempos atuais, havia um software que, se vinculado à sala 

de informática, poderia ser capaz de proporcionar aos alunos, via on-line, a rádio que eles 

queriam e gostavam, mas que ele não dominava aquele novo conceito, apesar de considerá-lo 

muito interessante porque poderia auxiliar os alunos, ao se utilizarem desse meio de 

comunicação, a terem voz e a se expressarem do jeito deles, acrescentando que isso constituir-

se-ia na verdadeira Escola Aberta. O Diretor lembrou que a aparência que a escola tinha, na 

época da Escola Aberta, era a de uma escola bagunçada porque a escola borbulhava em 

atividades, acrescentando que, de certa forma, ainda continuava assim, pois uma escola que 

funciona com quatro turnos não tem oxigênio, não respira, o que também se torna muito 

complicado de administrar. 

No quesito ações democráticas dentro da escola, o Diretor da unidade referiu-se à 

própria atuação, dizendo que não foi sua formação universitária que o inspirou a ser uma 

pessoa com perfil mais democrático, pois, inclusive pela época em que aconteceu, a atuação 
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democrática não era foco das atenções nas universidades. Naquele período, a educação era 

bancária, rígida, no sentido de que se assumia, na educação, que o professor sabia tudo e o 

aluno não sabia nada. Afirmou como motivo de tê-lo impulsionado a ter uma visão diferente 

um acontecimento marcante que havia presenciado naquela época: um Diretor, que passara 

pela escola um dia e por meio do qual tivera a oportunidade de observar a sua forma de agir e 

de pensar, além de mostrar o funcionamento do Projeto Escola Aberta, com leituras, levou-o a 

começar a ponderar e a pensar que ninguém era dono da verdade e que os alunos sabiam 

muito, trazendo novidades o tempo todo para dentro das escolas, enquanto que muitos dos 

professores, provavelmente por insegurança, bloqueavam as descobertas – como, por 

exemplo, a reação atual que têm em relação aos i-fones, celulares, notebooks etc. Adicionou 

que, por outro lado, percebia, com atitudes democráticas, nos momentos de reuniões de 

Conselho da Escola, ocasiões em que eram colocados em votação diversas coisas, como por 

exemplo passeios pagos para os alunos. Ele disse que se posicionava contra e votava contra 

tais passeios pagos porque estava ciente de que tal fato gerava exclusão de muitos alunos que 

viviam em situação precária e que, por isso, não mudava seu voto – mesmo sabendo ser voto 

vencido, não mudava sua posição. Acrescentou que a escola é reprodutora da desigualdade 

social e do preconceito e que os professores têm uma parcela de responsabilidade nisso. 

Além disso, o Diretor da escola salientou que, além da influência positiva recebida 

pelo ex-diretor da escola, ele também fora impulsionado por apreciar o contato com as 

pessoas e por estabelecer relações. Acrescentou que, nas escolas onde havia trabalhado 

anteriormente, tivera a oportunidade de aprender muito devido a estar em contato com gestões 

preocupadas com questões sociais. Assim, concluiu  que a formação e a visão social que tinha 

atualmente era resultado da relação com as pessoas dentro do magistério e não da academia, 

enfatizando que deveria, entretanto, ser levado em consideração que a conclusão de seu curso 

de graduação ocorrera em 1981. 
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Sobre o tema autonomia, o Diretor foi contundente ao dizer que sempre discutia sobre 

ela com a comunidade escolar. Enfatizou que, por um lado, chegara à conclusão de que a 

escola não tem autonomia nenhuma. Relatou que a escola tem o Programa de Transferência 

de Recursos Financeiros (PTRF), mas que ele não dá autonomia para a escola, pois é um 

dinheiro carimbado, que não pode ser usado com o que a escola precisa ou com as urgências 

da escola. E ressaltou, por outro lado, que se refere à autonomia da escola pela liberdade ou 

não de efetuar matrículas, acrescentando que, atualmente, a escola não tem mais essa 

prerrogativa de atender a comunidade no balcão e realizar as matrículas conforme a 

solicitação dos pais ou responsáveis. As Diretorias Regionais de Educação (DRE) detêm as 

demandas por meio do Processamento de Dados do Município (PRODAM) e pelo 

Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) nas escolas estaduais. Portanto, 

a escola não pode mais atender aos pais no balcão e fazer as matrículas. Então, afirmou  que a 

escola não tem autonomia. Ressaltou o fato que quem pensa a escola não vive na escola, por 

exemplo, atualmente,  o processo de matrícula é tão demorado que muitos dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) desistiam de se matricularem e os professores, 

consequentemente, ficavam desanimados por terem poucos alunos na sala de aula.  

Quando estimulado a discorrer sobre a autonomia que a escola propicia aos alunos, o 

Diretor diz que para o professor conseguir dar aula tem que tolher a autonomia do aluno, 

senão eles não conseguem desempenhar o seu trabalho. Acrescenta que os professores 

reclamam muito da falta de disciplina dos alunos, do comportamento inadequado, mas não 

percebem que aquela é a forma que os alunos encontram para se expressarem, a sua 

linguagem, e que a indisciplina é a reação dos alunos quando sentem que não têm espaço, não 

têm voz e não podem se expressar na escola. Afirma que na escola em questão não é assim, 

pois a escola tem o Grêmio e este é estimulado a participar das reuniões, dos fóruns de 

discussão do próprio Grêmio, e que os gremistas são organizados e conseguem colocar para a 
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direção suas solicitações. Citou, como exemplo, que os gremistas, naquele momento, 

representando a série terminal, pediam pela formatura fora da escola.  

Ainda sobre o tema autonomia, o Diretor ressaltou que a organização dos espaços 

ajuda na criação da autonomia para o alunado. Cita a organização dos espaços como fonte de 

conquista de autonomia e que isso acontece porque existe o estímulo por parte dos adultos da 

escola. Em contrapartida, pensa que os alunos deveriam tomar a frente das ações, pois a 

conquista da autonomia pela construção de uma identidade ativa passa por essas ações, 

acompanhadas, mas não tuteladas pelos adultos. Contudo, acrescentou, tinha conhecimento da 

resistência na escola, que era velada, oculta, mas que acontecia. Os profissionais mais antigos 

na casa eram os mais resistentes, não queriam os alunos andando de um lado para o outro, 

enfatizando que escolas que tinham Grêmio eram bagunçadas e que este levava os alunos a só 

conversam, a ter ideias e, se as ideias fossem boas, aí então era um absurdo! Como poderiam 

os alunos ter boas ideias? Consequentemente, procuravam frear as ideias expostas 

provenientes dos alunos do Grêmio, afirmando que o Grêmio não era bem vindo. O diretor 

concluiu, dizendo que, felizmente, os novos professores que chegavam eram mais receptivos 

às ideias novas, adicionando que, há dois ou três anos, alguns professores aproximaram-se dos 

alunos no sentido da estruturação do Grêmio porque a escola, há muito, tinha o Grêmio 

instituído desde a gestão do ex-diretor. Ressaltou que a reestruturação do Grêmio só foi 

possível por causa da adesão de dois professores.  
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3.2. ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA 

 

 

O Diretor da Unidade apresenta como currículo sua graduação em Faculdade de 

Educação Pública, sua pós-graduação, bem como o período em que atua como professor e 

como gestor. 

Indagado acerca de sua concepção em gestão democrática, ao contrário de apresentar 

uma definição teórica, elenca um rol de ações que concebe ser democratizadas. 

Assinalou que atua há 20 anos na rede municipal. A LDB 9394/96 prevê gestão 

democrática na Educação. Entretanto, ele alega que sua formação universitária não o preparou 

para essa atuação, ressaltando que foi pelo contato com um Diretor estudioso do assunto que a 

democracia na escola passou a fazer sentido para ele. 

Apesar de não ter  tido formação teórica (graduou-se em 1981),  disse que defende a 

democracia na escola e busca atuar de acordo com essa concepção na gestão da escola. 

Acredita que as iniciativas governamentais da atualidade, sobre o prolongamento do tempo 

dos alunos na escola, venha a reboque do que a escola sob sua gestão praticava há tempos e 

que essa medida, sendo inovadora à medida que adere ao Projeto Escola Aberta, da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), proporcionou atividades para além do currículo formal; assim 

sendo: Escola Aberta. Aumentar o horário dos alunos na escola com outras atividades na 

época em que o diretor relatou era uma novidade da Escola Aberta que, em gestão de  

governo municipal posterior, recebeu o nome de “São Paulo é uma Escola”. Todavia, 

acreditava que essas ações não refletiam no conhecimento oficial trabalhado em sala de aula; 

os professores  não vinculavam essas ações como função social  e educativa da escola, as 

entendiam como algo adicional, pois projeto não é currículo e não estabelece uma relação 

com ensino-aprendizagem.  



 
 

 

 

90

Lamentou que a comunidade escolar ampla não tivesse entendido a proposta da Escola 

Aberta, confundindo Escola Aberta com escola que tenha portões abertos ou sem horários ou, 

ainda, que não tivesse regras. Apontou como outro fato que dificultou a implantação do 

Projeto os quatro turnos da escola e as demandas administrativas decorrentes disso, o que 

suprimia a possibilidade do gestor ser mais parceiro pedagógico. Afirmou que alguns 

professores envolveram-se com o Projeto porque eram remunerados por isso quando 

trabalhavam nos finais de semana. 

Mostrou entender que seu posicionamento em defesa da concepção democrática tenha 

sua expressão máxima nos momentos das reuniões do Conselho de Escola, ocasião em que se 

posiciona contra a opinião do grupo porque apresenta um voto diferente da maioria, conforme 

sua própria argumentação: [...] “chega em uma reunião de conselho, por exemplo: vamos 

votar, mas meu voto é perdido, tudo bem, meu voto é perdido, mas minha posição não muda, 

minha posição é convicta e não vou mudar. Aí o pessoal fala: Ah... você é da época do  

“fulano”! Não é porque eu sou da época do “fulano”. É época de vivência, você vai 

acumulando vivências [...]” 

Esse depoimento do Diretor foi revelador no sentido de que explicitou, por um lado, a 

cristalização das práticas e a pouca reflexão do grupo de profissionais, mas por outro a 

percepção do gestor da escola acerca das relações sociais estabelecidas que promovem a 

mudança nos indivíduos, na verdade ela nomeia como “ vivências”.  O diretor sabe de alguma 

forma que, “A escola é uma trama de relações sociais materiais que organizam a experiência 

cotidiana e social do aluno / com a mesma força ou mais que as relações de produção podem 

organizar as do operário na oficina ou as do pequeno produtor no mercado.” (FERNÁNDEZ 

ENGUITA apud GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.17) Tal fato pode ser 

referendado quando ele cita a passagem de um  Diretor pela escola com essa concepção de 

gestão democrática que  abriu caminho para um  projeto da SME na escola, apesar de na 
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universidade não ter tido experiências democráticas foi nas relações que isso lhe fora 

apresentado.  Contudo, e apesar da Lei 9394/96, a escola não absorveu esse conceito como 

eixo de suas ações. Aparentemente, existe pouca articulação entre Coordenação Pedagógica e 

Direção, pois embora haja concepção, posicionamento e esforços do Diretor, o grupo como 

um todo segue reproduzindo com outras concepções sem instituir alinhamento mínimo de 

conceitos e concepções. O grupo de professores optantes por JEIF conta com oito horas de 

reuniões de formação coletiva semanal com os Coordenadores Pedagógicos, perfazendo 

minimamente 144 horas anuais. Supostamente, o tempo poderia ser profícuo no sentido real 

da formação e do alinhamento que o Diretor acredita como concepção e previsto em lei. 

Apesar de o Diretor ter ciência dos fatos, se considerado que sua expressão máxima possa ser 

o voto diferente do grupo, também pode ser entendido como seu limite de expressão. Assim, 

isenta-se das responsabilidades advindas do truncado processo democrático dentro da escola, 

conforme pode ser observado em sua argumentação: “A escola em si, ela reproduz o 

preconceito, reproduz a desigualdade, quer queira, quer não. Mas o próprio professor tem uma 

parcela de responsabilidade.” 

Sobre o conceito autonomia, o Diretor, a princípio, relacionou-o ao excesso de 

burocracia para com o uso das verbas direcionadas à escola. Só depois conseguiu relacioná-lo  

à formação dos alunos e direcionou sua fala e argumentou, dizendo que os alunos, de um 

modo geral, não tinham voz e que isso deveria ser trabalhado e cultivado mediante a 

participação do alunado no dia a dia da escola. O Diretor arguiu e priorizou o conceito de 

autonomia da escola para os gastos de verbas, entendendo-a como administrativas. Em 

seguida, argumentou sobre a formação dos alunos, mas sem mencionar os exercícios 

democráticos que a escola poderia proporcionar aos alunos, consequentemente ajudando-os na 

criação de uma identidade crítica e política. Aparentemente, parece ter entendido, naquele 
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momento, autonomia apenas como fazer parte e não o conceito de participação como tomar 

parte. (BORDENAVE, 1994) 

Relatou que a organização dos espaços da escola favorecia a autonomia dos alunos. 

Entretanto, a realidade mostrava que o Grêmio, por não ter seu próprio espaço na escola  para 

as reuniões ordinárias, utilizava-se da sala de SAAI, e talvez isso só fosse possível porque a 

referida sala era de uso contínuo da P1 que os orientava, e o Grêmio alternava os horários 

com ela. O Diretor acreditava fomentar a autonomia dos alunos ao dar-lhes “permissão” para 

criarem o Grêmio, estimulando a participação nos colegiados, mas, aparentemente, o Grêmio 

ainda estria em processo de organização e os alunos, aparentemente estavam sob  tutela. 

Parece que o diretor da escola acreditava que a formação e a manutenção do colegiado de 

alunos se devesse à  iniciativa da gestão da escola. Segundo sua própria argumentação: “[...] 

você vê a Profa. P1 vai na frente, ela organiza, ela estimula, ela tem as ideias, ela tem a ideia 

do jornal mural que depois que der certo vamos voltar pro rádio, depois vou acionar a Dona 

da informática aqui, que sabe do rádio aqui como é que eles podem fazer os programas da 

informática pra veicular lá na rádio.” (grifos meus) 

Essa suposta tutelagem por parte da professora poderia ser em consequência do 

conhecimento empírico das dificuldades de reconhecimento desse colegiado de alunos perante 

a escola. Logo, uma tentativa de proteção, uma resistência, pois, conforme anunciam e 

denunciam Zibas, Ferretti e Tartuce (2006), os alunos do Grêmio podem ser notados e 

boicotados por serem políticos ou por não apresentarem características de cunho político. 

Aparentemente, falta credibilidade do Grêmio perante a escola. 
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3.3.  ENTREVISTA COM A PROFESSORA (P1) 

 

A entrevista com a professora que acompanhava a condução do Grêmio aconteceu no 

dia 09 de maio de 2011, aproximadamente das 09:30 às 10:30, na sala em que ela desenvolve 

suas atividades regulares de Atendimento e Apoio à Inclusão (SAAI). O ambiente era sereno, 

não havia ruídos nem alunos. A professora estava desinibida e a conversa ocorreu com 

desenvoltura e confiança. 

Ela apresentou seu currículo como trajetória na Educação, disse que é formada em 

Letras e que trabalha na referida escola com o Fundamental I na SAAI. Acredita que, para 

além da própria formação cidadã, o Grêmio Estudantil colabora com a escola, pois o alunado 

do Grêmio, além de porta-vozes de seus pares, consegue contagiar todos os sócios gremistas.   

Relatou que a atuação do Grêmio acontece em reuniões ordinárias e que as propostas 

decorrentes dos encontros são levadas à direção e ao grupo de professores. Julga ser 

importante dar ciência aos professores para que estes não tolham as iniciativas dos alunos do 

Grêmio.  

Acerca da comunicação das ações do Grêmio, relatou que o fato de trabalhar em três 

turnos ajuda muito na veiculação das informações à medida que ela mesma distribui as 

informações nas reuniões e entre os professores.  

Indagada sobre quais ações o Grêmio desenvolvia por solicitação de outros segmentos, 

inclusive da direção da escola, discorreu exemplificando que, na semana anterior àquela 

entrevista, a inspetora de alunos da escola havia solicitado ajuda ao Grêmio no sentido de 

arrumar os livros da escola. Disse que já está se estabelecendo na escola uma cultura de que o 

Grêmio pode ajudar e sempre que há um evento a reação é de que a tarefa pode ser entregue 

aos meninos do Grêmio porque eles conseguem realizá-las. Relatou, primeiramente como 



 
 

 

 

94

iniciativa do Grêmio, o voluntariado, pois eles ajudam professores dentro da sala de aula, 

ajudam nas tarefas, e ela julga ser isso uma grande contribuição. Num segundo momento, 

disse que, além da ajuda dentro das salas de aula, os gremistas têm ações de elaboração de 

jornal mural, oficinas de leitura, dança, teatro, coral, concursos de ilustrações e que já estão 

planejando para que, futuramente, ofereçam também ações de elaboração de trabalhos com 

poemas e textos. Relatou que os alunos sócios gremistas, ao observarem o movimento da 

diretoria do Grêmio, ficam aguçados em participar. Exemplificou o show de talentos, dizendo 

que a escola fica repleta de participantes, independentemente das condições climáticas, sendo 

esse um fato revelador. Salienta, entretanto, que os professores em sala de aula seguem cada 

um em seu próprio ritmo, sem que haja qualquer influência do colegiado de alunos na questão 

ensino-aprendizagem. Disse que o Grêmio considera como sua responsabilidade a 

organização das datas temáticas e religiosas da escola como Dia das Mães, Festa Junina, Dia 

das Crianças, Carnaval, Páscoa, campeonatos e formatura do Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD), realizado pela Polícia Militar de São Paulo, e que a 

comunidade escolar espera o envolvimento do Grêmio com essas ações de organização dos 

eventos. Porém, acrescentou  que naquele ano os professores não aderiram à Páscoa e ao 

Carnaval. 

Solicitada a falar mais um pouco acerca da falta de adesão dos professores às 

comemorações de datas temáticas, relatou que não era possível os alunos saírem realizando 

ações com os alunos menores (o Fundamental I) sem a autorização dos professores. Disse que 

houve uma proposta, aparentemente das colegas da 1ª. à 4ª. séries, de atividades para 

comemorar a Páscoa, como um workshop no qual seriam contadas historinhas do coelho às 

crianças ou, ainda, atividades de coreografia de passos de dança do coelho, como em uma 

aula aeróbica, mas tudo isso valendo-se do lúdico, do faz de conta, da brincadeira, do lazer e 

recreação. Contudo, a professora confessou que os alunos do Grêmio recusaram-se a fazer o 
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que as professoras do Fundamental I haviam proposto. Ela sente que essas datas estão sendo 

esquecidas e lamenta porque julga ser prazeroso trabalhar com tais atividades nas séries 

iniciais. Acrescentou que, quando se aproxima de algumas datas específicas, como o Dia das 

Mães, ela sai alertando os colegas para saber se eles querem que o Grêmio ajude em alguma 

coisa. 

A professora arguiu acerca de sua participação nas reuniões de JEIF e do movimento 

que realiza, solicitando espaço ao Coordenador Pedagógico para informar e atualizar e, 

também, para oferecer ao grupo as ações que os meninos do Grêmio estão realizando. Relatou 

que o Coordenador Pedagógico, sem se envolver, cede tempo na reunião e autoriza sua 

comunicação. 

Quando solicitada a discorrer sobre as formas que os meninos do Grêmio encontravam 

para que pudessem buscar informações ou atualizações, fazendo interface com agremiações 

de outras escolas, disse que imaginava que eles conversassem entre os amigos mais próximos, 

mas sem procurarem outros Grêmios. Imagina que ainda não aconteça a iniciativa de 

buscarem opiniões e sugestões entre seus iguais. Contudo, acredita que após o início de  

participação dos representantes de sala nos encontros do colegiado, relata que  havia falha do 

grêmio neste sentido, começaram a discutir sobre a necessidade e a importância de se 

consultar o alunado por intermédio dos representantes de sala sobre a realização das ações do 

Grêmio e, também, sobre a possibilidade de colocarem uma  assembleia  para a captação dos 

desejos dos alunos. A P1 constata que isso poderia ser uma ação coadjuvante para disparar 

uma assembleia. 
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3.4.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA (P1) 

 

A professora, em sua arguição, revelou uma crença muito grande nas ações do Grêmio 

Estudantil, tanto como protagonismo juvenil quanto como  formação e referência cidadã para 

os demais alunos. Disse que a atuação do Grêmio depende de um órgão maior (Conselho de 

Escola) e que passa pelo crivo de professores e da direção no sentido de aprovação. Segundo 

seu depoimento: “[...] as propostas que o Grêmio aborda tem que ser comtempladas pelos 

professores, eles tem que acolher. Caso contrário, os professores acabam podando também o 

trabalho do Grêmio [...].” 

Porém, há algumas tarefas que são prontamente atendidas quando solicitadas, como no 

caso da arrumação dos livros. De um modo geral, a escola espera que o Grêmio assuma as 

tarefas  e as datas temáticas.  

Neste sentido, aparentemente, o Grêmio realiza um papel submisso às escolhas e 

decisões dos adultos, correndo o risco de boicote se não cumprir as etapas hierárquicas. As 

rotinas de tarefas que os meninos do Grêmio realizam em nada são vinculadas ou alteram as 

ações desenvolvidas pelos professores em sala de aula. Esse fato talvez possa ser ligado à 

Coordenação Pedagógica, que se encolhe no envolvimento com as ações do Grêmio e, de 

certa forma, deixa de credenciá-lo junto aos professores. A professora assinalou o fato 

conforme o seguinte depoimento: “Então eu sempre peço uma abertura. Agora... o 

Coordenador Pedagógico permite, é claro,  ele me dá abertura, total abertura. Agora... se 

perguntar: Ele se envolve? Não, não há envolvimento. Há uma aceitação: “Eu autorizo você a 

fazer,” mas não há envolvimento.” 

No relato da professora, quando ela diz que pede abertura para expressar a atuação do 

Grêmio e, “é claro”, ele a concede, percebe-se que o Coordenador Pedagógico, apesar de 

“aceitar” a atuação do Grêmio, concede o espaço de tempo, pois se não o fizer pode arranhar a 
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imagem de um ente democrático na escola. Entretanto, não envida as articulações necessárias 

para solidificação do colegiado junto ao grupo de professores. Quando o Coordenador 

concede tempo à professora para relatar a atuação do Grêmio para os colegas do grupo,  

supostamente está em defesa de sua própria imagem. 

Porém, houve um momento de recusa do Grêmio às solicitações das professoras do 

Fundamental I, quando queriam que os gremistas desenvolvessem atividades lúdicas com os 

alunos das séries iniciais. O alunado do Grêmio não se interessou pela ação e não a executou. 

Foi um momento de retaliação, pois a proposta deles inicialmente era a compra de ovinhos de 

Páscoa. Todavia, como envolvia dinheiro foi recusada pelos professores que também 

deveriam contribuir. Os alunos da Diretoria do Grêmio tiveram a coragem de se expressarem 

com uma rejeição ao que lhes fora proposto. Pode ter sido uma atitude de birra, uma 

transgressão inconsciente, mas também demonstrou um exercício de escolha dos alunos, uma 

sanção por reciprocidade, pois se não foram atendidos ao que propuseram também não 

atenderiam ao proposto. Portanto, pode ser visto como um embrião de formação política, um 

exercício de posicionamento e escolhas,  um momento em que, ao se expressarem, 

experimentaram colocar sua própria opinião, dizendo “isso nós não queremos fazer” sem 

receio dos desdobramentos. 

 Sobre a comunicação do Grêmio com o grupo escolar, a professora relatou que é ela 

quem praticamente realiza a função de pulverizar as informações por causa de seus horários 

de trabalho distribuídos nos turnos da escola. Contudo, além do que ela justifica, há o fato de 

que, sendo uma pessoa com bom relacionamento com o grupo, vale disso para minar as 

barreiras de acesso do Grêmio aos segmentos da escola. Na verdade, é uma proteção à 

sobrevivência do grupo de alunos. Como uma assembleia nunca aconteceu, ela reconsiderou a 

importância da convocação dos representantes de sala às reuniões para que a comunicação 

chegasse à maioria dos alunos. 
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3.5.  ENTREVISTA COM O PROFESSOR (P2) 

 

A entrevista com o professor que ajudou na instituição do Grêmio aconteceu na sala de 

reuniões de JEIF, no dia 18 de maio de 2011, das 09:30 às 10:50. O ambiente era ruidoso do 

lado de fora devido à movimentação de  entrada e saída de alunos e professores. Por algumas 

vezes, adentravam a sala colegas do professor, que o cumprimentavam. Apesar das 

interrupções e do barulho, ele mostrou-se atento, interessado e focado na conversa.  

Ele iniciou a conversa, relatando que acompanhou o processo de modo informal. A 

professora P1 foi quem tomou a frente para acompanhar os alunos, mas, sempre que possível, 

ele participa de algumas reuniões e colaborou com sugestões de possibilidades de atuação. 

Apresentou seu currículo como graduação em História e pós-graduação pela PUC-SP. O 

professor relatou que colaborou na instituição do Grêmio, na organização das eleições e na 

montagem das cédulas de votação. Antes mesmo da votação, ele e a P1 solicitaram à direção 

espaço de tempo na escola, nos diferentes turnos, para apresentação de vídeo aos alunos com 

explicação sobre o Grêmio. Além disso, deu um palestra para os alunos, explicando-lhes 

como seria o processo de eleição, qual seria a atuação do Grêmio e o que teriam que fazer 

como gremistas. Afirmou que, naquele momento, estava mais próximo ao Grêmio, afastando-

se posteriormente por motivos particulares. 

Acerca da relação do Grêmio com as instâncias gestoras da escola, cita que presenciou 

alguns encontros do alunado com o Conselho de Escola e que notou que eles são até bem 

acolhidos pelos pais e pelos professores, que reconhecem a importância do Grêmio. Contudo, 

sabe que há resistência de alguns professores que entendem que o Grêmio é um espaço para 

os alunos expressarem seus desejos de recreação e que isso pode virar bagunça. O professor 

argumentou que discorda dessa concepção dos colegas porque esse conceito de bagunça é 

muito vago. Contudo, o apoio da direção ao alunado, de certa forma, calou a resistência. 
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Salientou que o aval da direção da escola é tão importante que o Grêmio, no início das 

atividades, foi convidado para participar do C.E. e da Reunião Pedagógica para apresentar a 

sua atuação na escola, e a P1 mediava a participação. Além disso, relata que a P1 sempre 

arruma algum espaço para atualizar com o grupo a atuação dos gremistas. Entende que essas 

iniciativas da P1 e da direção ainda não expressam o ideal, podem ser melhoradas, mas revela 

e reverbera a simpatia pelo Grêmio. 

O P2 relata que a existência do Grêmio, por si só, já é importante, e enfatiza que uma 

escola sem Grêmio perde muito. Contudo, acrescenta que sua ideia inicial era desenvolver um 

Grêmio com formação política, algo como um cursinho de política. Eles precisariam saber o 

que é uma democracia, qual a atuação do aluno, como eles podem exigir seus direitos e, 

também, exigir que se cumpram os eventos. Entende que tem que ter esse processo político. 

Sente e acredita ser esse o problema, o que falta no Grêmio. Acredita que talvez o que tenha a 

melhorar no Grêmio seja isso, pois sabe que a formação política tem que ser pensada e essa 

era uma de suas ideias no início do ano anterior, quando estavam no processo de formação. 

Pensa que não seja  correto só a existência do Grêmio sem essa formação política, pois senão 

será o Grêmio pelo Grêmio, sem atuação, sem identificação. 

 Acreditava que uma das coisas que possa ser feito para melhorar o Grêmio fosse 

preparar e oferecer um curso básico de formação política, de uma ou duas semanas, nunca no 

sentido de conduzi-los, mas de informá-los e deixá-los pensar por si mesmo. Eles precisam 

saber o que é o ECA, saber o próprio regimento escolar, porque eles estão dentro de uma 

escola que tem um regimento escolar. Portanto, é necessário que saibam com o que 

concordam ou discordam. E é importante que conheçam, pelo menos, as estruturações básicas 

de conceitos políticos. 

O P2 entendia que o aluno deveria saber, principalmente, o aluno que está no Grêmio  

deveria  saber o que é um processo democrático, o que é um processo de voto, como pode ser 
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essa atuação. Acreditava que isso ainda estivesse  falho no Grêmio da escola, acrescentando 

que,  de todos  os colegiados de grêmio que participou, sempre pecaram por isso. Assim, 

enfatizou, correr-se o risco de, no ano seguinte, quando houvesse outro Grêmio, ser necessário 

começar do zero porque não houvesse um processo inicial de formação política. Salientou que  

não havendo cultura gremista tudo deva ser novamente iniciado, o positivo e o negativo são 

esquecidos, tudo se perde e se reinicia do zero. Isso acontece lá, no Grêmio de uma  escola em 

específico que ele citou como exemplo, pois tinha algumas ações positivas, mas era muita 

ação, ação pela ação, sem reflexão. O P2 refletiu que talvez não tenha a formação mesmo e 

isso seja uma coisa importante a ser implementada. O P2 ponderou que a formação política 

seria pelos próprios integrantes do Grêmio, isto é, dos alunos e, inclusive, dos próprios 

professores - pensando em algo maior. Afirma que se o professor perceber que o Grêmio é um 

processo de formação política e, por isso, contribui no processo de aprendizagem, pode 

acreditar ter um aliado, um aliado positivo nesse processo de construção e não um inimigo em 

potencial. Afirmou que, na escola, o Grêmio não era visto como inimigo, mas há os que o 

viam com indiferença, não percebendo a importância que um Grêmio poderia ter numa 

atuação dentro  da escola. Assim, o P2 argumentava que essa é uma questão muito importante 

para ser resolvida e que não poderia ser postergada: a formação política que eles não tinham.  

O professor fez referência à retomada de sua proposta inicial, que era no sentido de 

fazer um processo de formação com os alunos, convidando-os para debaterem, dialogarem 

sobre questões políticas e aproveitarem as reuniões do Grêmio valendo-se, assim  do espaço 

para a formação. Citou como exemplo: revelar para os alunos secundaristas o que foi o 

movimento estudantil, como está na atualidade, quais as perspectivas para o futuro e, 

fundamentalmente, como o alunado se encaixa, se percebe no processo inserido ou não. O P2 

 discorreu, justificando a necessidade de formação com cursos, palestras, seminários, leituras, 

salientando como imprescindível, mas quase um sonho, os alunos entrarem em contato com 
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os Grêmios de outras escolas para trocarem informações e ideias, pois é um direito do alunado 

ter essa possibilidade representativa.  

Ressaltou o P2 que essa ideia se consistia em um sonho, porque o alunado mal 

reconhecia a possibilidade de interação e, também, porque não conhecia a realidade das 

escolas. O mais indicado seria entrar em contato com outras escolas a fim de verificar se 

possuiam um Grêmio e, no caso da existência desse, buscarem realizar uma possibilidade de 

experiência e verificar qual o alinhamento de concepções entre as escolas. Talvez isso se 

constituísse em oportunidade de crescimento. E o contato poderia ser feito até com escolas 

que não tivessem  Grêmio, para incentivá-los na formação do colegiado e mostrar como e o 

que fazem. Ele acreditava que talvez essa fosse uma das possibilidades de crescimento. 

Concluiu reconhecendo que era a favor disso, mas que não seria fácil fazer isso 

adicionalmente porque professores acumulam cargos. Além dos ajustes necessários que os 

professores teriam que realizar, deveria haver uma maleabilidade também da Direção. Por 

outro lado, demonstrava que  acreditar ser possível este diálogo com o Diretor da escola para 

que ele dispusesse um tempo do professor na escola, no momento em que não estivesse em 

sala de aula, para que o professor pudesse chamar os alunos para conversarem. Seria um 

primeiro passo para que os alunos, posteriormente, pudessem galgar sozinhos, caminhar 

sozinhos. Ele acreditava que isto fosse possível. 

O P2, por um lado, considerava a possibilidade dos alunos caminharem sozinhos, mas, 

por outro, refletia sobre o conceito de autonomia porque autonomia, do ponto de vista 

filosófico, varia muito. Após  presenciar a entrevista da  presidente do Grêmio, citou que ela 

quando se referiu à autonomia, aproximou-se muito mais de libertinagem, não apresentando 

uma fundamentação clara da autonomia. Disse que seria  possível ser autônomo dialogando 

com as outras pessoas da escola. O professor argumentou que entendia que este fosse o 

desafio do Grêmio: pensar sozinho, propor sozinho sem ir contra as pessoas, sem ir contra a 
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Direção. Nesse sentido, o P2 afirmou que o Grêmio ainda está longe de ser autônomo porque 

não tem uma clareza de formação política. Os gremistas da escola, segundo o P2, trabalhavam 

a ação pela ação. Ou até individualização, acrescentou, pois quando a presidente não 

consegue um passeio para o Playcenter, o entendimento do alunado é de que ela não 

conseguiu. Não foi o colegiado, o grêmio, foi a presidente que não conseguiu.  Para o P2, a 

autonomia só virá depois de um processo de formação política, senão não tem autonomia 

completa ou ideal.  

O P2 reconheceu que, não tendo autonomia, o Grêmio acaba expressando-se com 

submissão às solicitações da Direção e dos outros segmentos da escola, mesmo que não seja 

no sentido de explorar ou outra coisa. Exemplificou, citando o caso da colocação de cartazes 

pela escola: se solicitados,  eles  irão fazer. Afirmou que eles podem fazer e deveriam fazer, 

mas de forma consciente.  A autonomia e a formação política os fariam questionar: “Uma 

atividade no sentido de colar cartazes pela escola agregaria o quê para o alunado?” Disse que 

ajudar é possível e bom, mas não de forma submissa. Seria mais a ideia do compromisso e do 

fazer junto. Contudo, ponderou  que sem uma formação política o Grêmio vai ser submisso 

porque, se for transgressor, terá medo de perder espaço. Refletiu o P2 que talvez eles nem 

conheçam o sentido político da transgressão, que o que fazem seja mera reprodução. 

 O P2 considerou que reproduzir é fazer tarefa e que o Grêmio pode até fazer tarefa, 

mas o Grêmio ideal é muito maior do que isso. Ele pode contribuir com essa tarefa, mas de 

forma consciente e crítica. E isso está longe ainda de acontecer e se consiste na grande 

questão a ser resolvida pelo Grêmio: é ter de novo sentido político, histórico; é resgatar isso. 

Caso contrário, eles serão, no máximo, reprodutores de tarefas ou transgressores 

inconscientes, que seria não fazer por birra também, nem sempre saber o motivo de não ter 

feito, e as  duas coisas são perigosas e complicadas. 
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O P2 afirmou que o Grêmio não se consiste nessa ideia de ser - como algumas pessoas 

que quisessem entrar para o Grêmio achando que teriam benefícios em fazer parte dele. 

Novamente, a ausência da questão política. De algum modo, pode passar pela cabeça de 

alguns membros do Grêmio querer um passeio, exigir uma festa. Contudo, é sempre o evento 

pelo evento, e aí reside o erro. O Grêmio pode pedir festa, pode pedir recreação na escola, 

pode pleitear passeios, mas tem que ter um intuito maior. Pode ser só a recreação pela 

recreação, pois a escola também é espaço lúdico, não é só espaço político, mas ele tem que ter 

consciência de onde vai atuar e é isto o que está faltando dentro do Grêmio da escola, que fica 

muito solto.  

Ainda segundo o P2, havia boa vontade, bastante boa vontade. A P1 se comprometia, 

fazia reunião, cedia horário, tentava fazer. Contudo, não dependia só dela. Teria que ter mais 

gente ajudando, mais gente fazendo parte do processo de construção do Grêmio, e era um 

processo longo. A escola teve grêmio instituído há algum tempo, acha que na época do ex-

diretor, algum tipo de representação estudantil que é muito lembrada e sobre a qual as pessoas 

falam sempre. Depois dele houve um retrocesso nesse sentido. Agora, de três anos para cá, a 

P1, um ano antes do P2 trabalhar na escola, tentou implantá-lo, até de maneira informal, e 

achou que ia dar certo. Sentia que acontecera um avanço no ano anterior, quando foi feito o 

processo de eleição e tiveram que pensar no estatuto. Então, eles criaram alguma coisa, mas 

tem que avançar mais ainda, senão ele vai se perder de novo. No ano seguinte, quando esse 

pessoal sair, volta tudo à estaca zero porque não se desenvolve uma cultura gremista. Pode-se 

ter o Grêmio atuando só enquanto ele existe, mas sem raízes, fica só na base do iceberg. O P2 

afirmou que se tratava de um desafio e que seja difícil por enquanto, mas sem ser impossível. 

Relatou que com algumas ações pontuais poderiam ser possíveis de  caminhar um pouco 

melhor. 
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Quanto à formação e à consciência dos professores em relação ao Grêmio, o P2 

argumentou que não havia um viés pedagógico por intermédio da Coordenação em reuniões 

de JEIF. Alguns professores que atuam se identificam e aceitam o Grêmio. Outros, são 

simpáticos, mas ficam em cima do muro, só olhando. E outros, são críticos ferrenhos. Porque 

há aqueles que não veem no aluno um protagonista, que acreditam naquela educação bancária, 

de ação e reprodução. Afirmou que nas reuniões de JEIF, quando havia espaço para o Grêmio, 

se solicitado ou quando entrava na pauta, ocorria um erro porque era  sempre  como 

informação. “O Grêmio está fazendo uma campanha de limpeza”; “O  Grêmio está atuando na 

escola para tentar fazer uma campanha de arrecadação de agasalhos para doação” - mas era 

informação e isso é tábula rasa. Em algum momento da JEIF poderia ter um espaço da própria 

JEIF para refletir sobre a reunião ser um espaço de informação e discussão. Reitera a 

possibilidade de discussão nos dias em que não havia o Projeto Especial de Ação (PEA). 

Seriam duas horas; uma possibilidade,  percebia a  coordenação como um espaço para o 

Grêmio, para o grupo discutir. O P2 ponderou que para isso acontecer deveria haver um 

objetivo claro, definido, acordado e possível, tornando-se um espaço de intercâmbio 

consciente e crítico. 

 Acerca do diálogo que poderia existir entre os diferentes colegiados e a relação do 

Grêmio com essas instâncias gestoras, o P2 criou uma metáfora, dizendo que era semelhante a 

um polvo, cada tentáculo representando um órgão. Logo havia o Grêmio, a JEIF, o Conselho 

de Escola, o grupo de professores: cada um poderia pensar do mesmo modo, mas não vão se 

comunicar, mesmo estando próximos um do outro. O professor P2 considera ser  uma prática, 

uma educação que vai mais para o lado da educação do polvo. Não do povo, mas do polvo. 

Estão próximas, estão totalmente na mesma realidade, com os mesmos problemas, mas um 

não olha no outro e não se discute esses problemas.  
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 O P2 relatou que, com a falta de um projeto de escola e da escola, com a ciência de 

onde a escola está e aonde quer chegar sempre haverão ações individualizadas. Portanto, por 

melhores que sejam as intenções elas vão se perder. Afirma acreditar na construção de um 

projeto, via equipe gestora, um projeto que passe pelo grupo técnico da escola, comunidade, 

aluno. Como todos esses elementos já existem na escola podem contribuir para chegar ao 

objetivo elencado coletivamente.  

Acreditava ser esse o grande desafio e ressaltou que nunca viveu uma situação assim, 

em nenhuma escola. Lembrou que há tempos reivindica isso, mas muitas vezes é tido como 

chato. Afirmou não se importar em incomodar porque professor de história aprecia isso. 

Todavia, argumentou que pensar em uma educação mais séria passa por isso, por essa 

transformação no interior da escola. Percebia que há pouco diálogo no interior das escolas e 

diz que, por sua formação ser Freiriana, da dialocidade e no sentido da dialética, teria que ter 

esse diálogo, teria que ter esses conflitos sem se apagar ou camuflar porque há solução, mas o 

conflito tem que ocorrer. Conclui, ressaltando que a escola sem conflito não é escola.  

Em relação a conflito, argumentou sobre o equívoco existente entre conflito e 

confronto. Disse que muitas pessoas têm medo do conflito, pensando que se trata de 

confronto, mas que são coisas diferentes. Recuperou a imagem do polvo e disse que um vai 

engolindo o outro, que ninguém se escuta, ninguém se ouve, ninguém grita, ninguém constrói 

coletivamente uma coisa só. Entretanto, há as ações pontuais, individuais, que vão se 

perdendo. Afirmou apreciar o trabalho com o projeto, com a maioria dos projetos da escola, 

mas reconheceu que são pontuais para a transformação micro – acrescentou que não diria nem 

macro, seria  sonhar demais, mas micro da escola. Arguiu que os projetos, também, não 

seriam funcionais, pois eles eram para aquela determinada turma, para aqueles alunos que 

passaram pelo P2, que vão ter informação e possível transformação.  
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 O P2 relacionou mudança na escola como mudança também da equipe gestora, sem 

ser  mudança de pessoas. Ressaltou a necessidade da equipe traçar um projeto para a escola, 

começar a alavancar os meios para isso, trazer o grupo para ela definir coletivamente, caso 

contrário se tornaria uma educação acéfala, com vários braços e mãos, mas sem cérebro. 

O P2  não entendia haver a prática do Grêmio como cultura porque percebia que só 

iria virar uma prática no sentido de cultura, de ficar, quando houvesse um projeto amarrado do 

ponto de vista político; senão, ele ficaria muito raso. Logo, o Grêmio poderia até ser outro; 

teria outra eleição no ano seguinte, viria outro grupo. Entretanto, sem ser prática haveria o 

risco de  perde-se tempo começando tudo novamente. Referia-se a isso como um problema, 

pois sem essa prática, essa cultura, as coisas irão se perder, vão se esvair o tempo todo.  

O P2 considerou que os alunos do Grêmio tinham certa credibilidade entre os alunos 

sócios gremistas, que eram reconhecidos, mas ainda não considerados legítimos 

representantes. Nem todos os alunos da escola conheciam o Grêmio e isso remetia a pensar 

qual seria a expressão desse Grêmio. Disse que  percebia isso porque, se a pergunta fosse feita 

a qualquer sala de qualquer ano acerca da atuação do Grêmio, ter-se-ia a noção de que não 

havia ainda a ideia do Grêmio como representante cultural, esportivo, como representante dos 

alunos. Eles só saberiam melhor sobre isso quando o Grêmio fizesse algum tipo de pesquisa 

nesse sentido.  

O P2 afirmou que essa dificuldade de instituição do Grêmio na escola era de amplitude 

macro. Pensava que a ditadura acabou, mas que os filhos e os netos da ditadura estão  por aí. 

Uma geração que é formada no silêncio e na censura, quando é dada a parcial liberdade, já se 

teve implantado nos pais dessa geração alguns problemas que estão refletidos até hoje. Disse 

que sonhava com o dia de poder fazer alguma coisa, uma pesquisa nesse sentido, mas que, 

mesmo sem ter tal pesquisa, tem certeza de que somos filhos da ditadura. Fomos da época da 

ditadura, e quem era da ditadura - aquela geração que nasceu antes da ditadura - tinha uma 
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cultura e identificava a ditadura como inimiga.  Disse que agora, nós somos uma geração 

democrática, mas não reconhecemos mais quem possa ser o inimigo. Há uma nova geração 

que, teoricamente, não tem mais inimigo, que é livre, mas ao mesmo tempo perdeu toda a 

formação política. E não porque quis, mas porque ela nem percebeu, nem está percebendo, 

isso. Argumentou que  na escola, há a liberdade de falar de tudo, mas, ao mesmo tempo, já 

não há mais a vontade política. Tudo isso vem desde o processo de formação de professores 

na universidade, vem desde o processo de formação na escola pública, da deterioração desse 

público. Passa na ideia da UNESCO, importantíssimo, das vagas, mas com isso também 

houve-se, intencionalmente, uma diminuição da qualidade. Não se trata de quantificar a 

educação, mas de quantificar e qualificar. Não adianta também qualificar para um grupo de 

elite, como era também antes, nos anos 1960. Se quantificou, se aumentou o número de vagas, 

de alunos com acesso à educação, mas acreditava que era necessário  manter a qualidade. 

Lamentou que a escola tenha ainda uma estrutura do século XIX, inclusive de 

formação de professores, de distribuição de espaços, para uma geração do século XXI. Uma 

geração que já domina - mesmo a geração da periferia - a tecnologia, mas que chega na sala 

de aula e ainda é ensinada pelo giz, pela lousa e pela saliva. Uma geração que tem a 

pedagogia ainda da nuca – sentada, na sala de aula, um atrás do outro, que vê a cabeça do 

outro que impede a sua visão – enfrenta um grande empecilho. Recordou as últimas eleições, 

fazendo a analogia da política partidária nacional, dizendo como é possível discutir política 

em um país que elege pessoas como Tiririca, que elege pessoas como Maluf, que permite 

Fernando Collor de Mello, que foi cassado, voltar ao poder, e que, ainda, aceita, 

continuamente, outros escândalos. 

 Reiterou que esta também é uma questão sociológica de formação do Brasil e, por 

isso, de amplitude macro. Entretanto, dentro do micro da escola,  argumentou que faltava 

atuação política dos próprios professores e da equipe gestora. O aluno será político se ele tiver 
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como descobrir o que é ser político e não no sentido de vanguarda, como era antigamente. 

Mas ele tem que te dar a oportunidade de saber como se pode agir, como se pode atuar. 

Salienta que isso a escola vem perdendo, por aceitar muita coisa que vem da política externa, 

da política da educação, e ficar só em um processo que é a culpabilização das coisas. E 

afirma: “As pessoas não veem as críticas normalmente para o lado profissional, mas para o 

lado individual.” 

Explicou que entendia que isso fosse de difícil resolução, que seria necessário fazer 

uma análise histórica disso. E finalizou, dizendo: “Mas, como diria Paulo Freire, a escola não 

muda tudo, mas a mudança passa pela escola. Há de se repensar a escola e esse é o desafio. 

Ela está totalmente arcaica e anacrônica para a realidade dos próprios alunos.” 

 

 

3.6.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR (P2) 

 

 O professor P2 apresentou seu currículo de formação em História pela PUC-SP e pós-

graduação em gestão escolar pela UNICID. 

Relatou que acompanhou e ajudou o processo de instituição do Grêmio, mas que quem 

realmente tomou a frente foi sua colega, a P1. O P2 argumentou no sentido de que, 

juntamente com a P1, organizaram e criaram o Grêmio, e que foi com a ajuda deles que as 

eleições foram realizaram e que houve o processo de apuração. Afirmou que, antes das 

eleições, eles “pediram” um espaço na escola para apresentação para o alunado dos diferentes 

turnos da concepção do Grêmio -  pode-se entender que nesta ação ficou  revelado o 

envolvimento dos dois professores e não o da escola. O professor P2 explicou que o objetivo 

seria disseminar a concepção de criação do colegiado entre os demais alunos sócios gremistas. 
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Ressaltou que havia dado uma palestra para os alunos da diretoria do Grêmio, mas que, 

depois, a intenção era proporcionar a todos os alunos informações adicionais necessárias.  

Essa afirmação, sugere indícios de que, desde a constituição do Grêmio, houve a 

supressão da articulação deste com as outras instâncias da escola, como a Coordenação 

Pedagógica e os professores em Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), Jornada 

Básica Docente (JBD) e Jornada Básica (JB), bem como os profissionais do quadro de apoio 

com Jornada Especial de 40 horas, sendo que estes últimos mal sabiam o motivo pelo qual os 

alunos percorriam a escola em busca de informações. A falta de participação da Coordenação 

Pedagógica, dos professores das diferentes áreas e a postergação do registro de um plano do 

Grêmio no Projeto Pedagógico (várias vezes solicitado por esta pesquisadora) podem ter 

fomentado a resistência às ações, à autonomia e à instituição do Grêmio naquela escola.  

Em desdobramento a esse fato, os dois professores que acompanharam a implantação  

do Grêmio assumiram, de certa forma, a responsabilidade de sua existência. Assim, o 

acompanhar tornou-se encaminhar, ou seja,  possivelmente tornou-se tutela. 

Quando solicitado a pensar a relação do Grêmio com as instâncias gestoras da escola, 

o P2 relatou que eles eram convidados e “até” bem aceitos. Aparentemente, esse “até” revela 

resistência dos segmentos. Entretanto, depois, na entrevista, ele explicitou que os pais dos 

alunos os acolhem, mas que, por outro lado, sempre havia algum tipo de resistência por parte 

de professores que, sem entenderem a função do Grêmio, estigmatizam-no como bagunça. A 

participação é por convite, ou seja, o Grêmio, como instituição, não faz parte da estrutura 

formal da escola. A visão de criação de um Grêmio e participação dos alunos, para alguns 

educadores, pode redundar em bagunça, o que reforça a provável tutelagem aos alunos, em 

vez de um esforço para a participação qualificada. Relatou, também, que “até” porque o 

Diretor apoiava a atuação do Grêmio o Conselho de Escola os acolheu. Neste sentido, o “até” 

usado por ele tece uma conotação de proteção, autoridade e ampliação do espaço do Grêmio 
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pelo Diretor, mas se o Grêmio foi acolhido pelo C.E. por intermédio da influência do Diretor 

da escola essa mesma influência não foi capaz de inspirar e instituir o caráter pedagógico e de 

formação para com os adolescentes, nem tampouco de envolver os Coordenadores 

Pedagógicos e os demais professores. 

O P2 considerou que não houve articulação nas reuniões de formação dos professores, 

a JEIF. O espaço, que deveria ser de propostas, discussão e formação, ficava apenas, e 

superficialmente, como espaço informativo e de captação para as atividades do Grêmio, 

tornando-se, portanto, um momento subutilizado. A metáfora do polvo, criada pelo professor 

P2, foi elucidativa e real: os tentáculos de um polvo são os colegiados da escola, estão todos 

perto, ligados a uma instância que os nutre, mas que são isolados, não se comunica entre as 

partes. Acredita que a escola, sem um Projeto Pedagógico claro que defina qual é o momento 

que está e aonde se quer chegar, fica à deriva. As ações são desarticuladas; o coletivo é 

formado, mas, também, desarticulado; as pessoas, passionalmente, consideram o conflito 

como maléfico, como confrontos e, por isso, isolam-se. Utilizando a metáfora do P2: na 

escola, cada pessoa passa a ser um dos tentáculos de um polvo. Elas se veem, se tocam, se 

escutam, mas não se ouvem; reclamam isoladamente, ligadas a um núcleo que as nutre e as 

mantém, mas que não as alinham. Então, elas se agitam, gastando energia.  

O P2 reitera que, mesmo o Grêmio tendo uma atuação não considerada ideal, o fato da 

Direção da escola informar aos alunos a possibilidade de sua existência já fez uma conquista, 

um ganho, podendo a escola ser considerada como um espaço democrático. Porém, ele 

observa que a concessão de um espaço geográfico na escola não significa a conquista de um 

espaço legítimo de participação e, menos ainda, a garantia de democratização do 

conhecimento.  

O P2 percebe que a atuação do Grêmio acontece de modo espontâneo, ingênuo, 

ativista, despolitizado, e isso não contribui de modo eficaz para que os alunos conheçam, 
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lutem e exerçam a democracia e atuem no sentido de modificarem a própria realidade. Ele 

demonstra clareza sobre as diferenças entre o que seja “conduzi-los e acompanhá-los” e 

reconhece a importância em deixá-los pensar por si mesmos após uma formação política. 

Embora os alunos tenham disposição para efetuarem uma mudança, também são vulneráveis à 

ação dos adultos que podem usar sua força somente para tarefas e não para o exercício da 

reflexão, da criticidade, e atuação política propriamente dita, sendo que essa lacuna de 

formação política ocasiona problemas para uma cultura gremista de formação de novos 

quadros, pois os alunos da série terminal concluem o ensino fundamental e não deixam seus 

sucessores de modo que não se estabelece uma cultura gremista. 

Sobre a formação do política dos gremistas o P2, discorre dizendo que o conhecimento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Constituição Federal, e o conhecimento 

dos gêneros literários de injunção, que orientam e prescrevem, como os Estatutos em geral, 

podem ser articulados em reuniões de Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) e em 

Projeto Especial de Ação (PEA) para que se tenha os subsídios de formação em sala de aula.  

O professor P2 acenou uma possível resolução para o problema de formação e 

retomou   uma proposta inicial que apresentou há tempos. Se constituiria  em um processo de 

formação, convidando outros Grêmios para debater, para dialogar sobre política em algum 

momento. Nas próprias reuniões, por exemplo, marcar uma reunião que a pauta pudesse ser 

uma palestra sobre tal assunto. A obrigação da escola seria de falar sobre o movimento 

estudantil - o que foi, como está, para onde vai. A explicitação dos fatos históricos e as 

propostas para os participantes de  algumas questões nas quais se sentem inseridos ou não; e 

discutir se eles veem o Grêmio da escola fazendo parte desse movimento. O P2 acredita que 

uma das propostas seria preparar e oferecer um curso, fazer a aproximação com Grêmios de 

outras escolas, realizar seminários, leituras, indicação de leituras, dentro da possibilidade de 

cada aluno em cada série, para que eles pudessem ter esse processo de convivência. 
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Acreditava que esse processo seria de real importância. O que o professor suscitava, na 

verdade, era que os alunos podem aprender para além do que oferecido pelo currículo oficial, 

eles podem aprender “pelas interações sociais de todo tipo que ocorrem na escola ou na 

aula.”(GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 1998,p.17) 

Entretanto, revelou que os alunos desconheciam as expressões do movimento 

estudantil universitário e secundarista, e reconheceu que nas aulas de história que ministrava 

na escola, nunca havia abordado essas informações trabalhando mais pelo que era 

determinado pelas políticas educacionais. . 

O P2 refletiu que os professores não entenderam o significado da atuação do Grêmio 

como aliado do processo de aprendizagem e que sentia que os professores não entendiam o 

Grêmio como inimigo, mas com indiferença. Conforme seu discurso: “Acho que se o 

professor perceber que o Grêmio é um processo de formação política e, por isso, contribui no 

processo de aprendizagem, você pode ter um aliado, um aliado positivo nesse processo de 

construção, não um possível inimigo. Aqui, eu acho que ninguém nem vê como inimigo, mas 

tem muita gente que vê com indiferença, não percebe a importância que um Grêmio pode 

atuar na escola.” 

 Analiticamente é possível perceber que o P2 não considerou  a indiferença à atuação 

do Grêmio, por parte de alguns professores, poderia ser pior do que contestá-lo, pois quem 

contesta tem uma concepção diferente e pode haver conflito, pode gerar algo positivo. 

Contudo, o que acontecia era a negação de sua existência, a negação do processo de expressão 

dos alunos, da autonomia, da conscientização política, da cidadania, da participação crítica 

alardeada nos planos e Projetos das escolas em geral. O P2 acreditava, em seu discurso na 

atuação do Grêmio relacionando-se com o pedagógico da escola por intermédio da utilização 

dos horários de formação dos professores. Posiciona-se a favor de uma formação política 

inicial dos alunos, propondo uma palestra, ou convidando pessoas credenciadas para 
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abordarem temas específicos, mencionando que essa formação poderia, posteriormente, ser 

dada continuidade com seminários, leituras, e percorreria um caminho como o de inculcação. 

Em seguida, considerava a possibilidade de entrarem em contato com agremiações de 

diferentes escolas, promovendo relatos de suas experiências em Grêmio para crescerem 

juntos. Posteriormente, durante a entrevista, o P2 reformulou seu pensamento e chegou à 

conclusão que os próprios professores da escola poderiam  formar os alunos politicamente.  

O P2 salientou que havia necessidade da Direção da escola e de seus professores 

dedicarem mais tempo aos alunos, conversarem muito com eles, educando-os para que 

consiguissem pensar sozinhos. Ressaltou, também, que o Grêmio não tinha autonomia porque 

seus integrantes sequer tinham conhecimento que poderiam  tê-la. Nesse sentido, argumentou: 

“Eu acho que a autonomia só virá, na minha opinião, depois de um processo de formação 

política, senão não tem autonomia completa ou ideal”. 

O P2 confirmou que os alunos do Grêmio são submissos às determinações ou tarefas 

solicitadas pela Direção, que não existia o sentido de exploração, mas apenas  a falta de 

reflexão porque os alunos não eram exercitados por seus educadores para que fossem 

reflexivos, para duvidarem da ordem das coisas, para subverterem e questionarem. Ressaltou 

que poderia  haver o consenso na escola de que atuar fosse repetir e realizar o que se pede, às 

cegas, sem reflexão, num ativismo que confunde com atuação.  

O P2 teve clareza  do sentido político do Grêmio. Este  precisaria ser envidado, pois 

ou serão reprodutores ou serão transgressores inconscientes à medida que percebem que estão 

sendo utilizados para tarefas sem profundidade de ideias e reflexão, mas por despolitização 

não conseguem nomear o que sentem, e isso dá espaço à birra, a reações que ocorrem sem que 

quem reagiu saiba exatamente o motivo de tal reação. O P2 também considerou a escola como 

um espaço lúdico para a expressão dos alunos, mas reiterou: “O Grêmio pode pedir festa, 

pode pedir recreação na escola, pode pleitear passeios, mas tem que ter um intuito maior. 
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Pode ter só a recreação pela recreação? Até pode, a escola também é espaço lúdico, não é só 

espaço político, mas tem que ter consciência de onde atuar.” 

O P2 acredita que a falta de profissionalização da docência seja um grande entrave, 

dificultando qualquer projeto de atuação interligada na escola. Ponderou que as pessoas estão 

lá por estar. Somando-se a isso, acrescentou, há a ausência de metas definidas e a cobrança de 

resultados pela equipe gestora. Para uma mudança, não seria necessário mexer com as 

pessoas, mas no modo como desenvolvem a gestão da escola. Nesse sentido, salientou: “Na 

minha opinião, não sei se eu estou errado ou certo, a mudança dentro da escola, pela já essa 

realidade, passa por uma mudança também da equipe gestora. E não é mudança de pessoas, 

não, mas essa equipe traçar um projeto para a escola, começar a alavancar os meios para isso, 

trazer o grupo para ela e falar: ‘Olha, a gente quer isso. Vamos fazer isso, cobrar isso. Esse 

projeto que a coordenação vai desenvolver, a gente vai estar querendo acompanhar isso de 

vocês.’ Eu acho que falta isso, porque senão vira uma educação acéfala, com vários braços e 

mãos, mas sem cérebro.”  

Contudo, essas declarações do P2 vão de encontro ao que vislumbrava anteriormente 

em relação à construção do Projeto Pedagógico pelo coletivo e estabelecendo o envolvimento 

dos segmentos. Por um lado, aparentemente, ele deseja o fortalecimento do processo coletivo 

e a construção de um Projeto Pedagógico por intermédio da articulação da esquipe gestora, 

mas, por outro, solicita uma intervenção da equipe gestora com metas definidas e cobrança de 

resultados.  

Quanto à credibilidade que o Grêmio tem na escola, ele arguiu, dizendo que os alunos 

gremistas já têm um espaço. Entretanto, na reunião do Grêmio com os representantes de sala, 

aparentemente o que foi percebido é que os alunos não entendiam qual era a proposta, não 

entendiam as atitudes da nova Diretoria, não tinham clareza do projeto Sala Limpa e ainda 
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pediram o apressamento da reunião por estarem perdendo aula, ou seja, demonstrando falta de 

interesse em relação ao que estava sendo apresentado e discutido naquela reunião.  

O P2 concluiu, ressaltando que as dificuldades de instauração do Grêmio têm raízes 

históricas e profundas, marcadas pelo regime ditatorial pelo qual passou o país. Disse que 

somos filhos e netos da ditadura, pois a despolitização está entre educadores e educandos, e 

que a juventude atual não sabe mais para qual objetivo lutar e quem possa ser o inimigo. Cita, 

por fim, com muita lucidez, que as reuniões pedagógicas, sem tratar do político, são divãs 

pedagógicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo geral da análise dos dados aqui apresentados, conforme a delimitação do 

problema, foi o de verificar qual é a relação entre as ações de um Grêmio Estudantil de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo com o processo de formação para a 

cidadania dos alunos. Em decorrência deste: a) verificar quais são as atividades desenvolvidas 

por um Grêmio Estudantil de Escola de Ensino Fundamental; b) quais são as relações 

mantidas entre o Grêmio Estudantil e as instâncias de gestão da escola; e c) quais são as 

iniciativas da escola em relação ao Grêmio Estudantil.  

Para alcançar esses objetivos, desenvolvi estudo sobre o Grêmio, coletei, organizei e 

analisei dados obtidos através de observações das reuniões do Grêmio Estudantil de uma 

escola específica, bem como do Conselho de Escola, e por meio de entrevistas feitas com o 

Diretor, a presidente do Grêmio e dois professores que acompanharam o colegiado daquela 

escola.  

Os dados encontrados ensejam indícios de uma certa semelhança com as ações de um 

regime autoritário na década de 1960, imposta aos colegiados de alunos à formação de 

Centros Cívicos Escolares, que objetivava a desarticulação política do alunado, enfatizando 

suas atividades nos esportes e na recreação. Na atualidade, sem revelarem conhecimento 

histórico, apesar do pouco envolvimento da escola como um todo,  o alunado, por intermédio 

do Grêmio Estudantil,  apresenta, embora inconsciente,   sutis nuances de um  processo 

embrionário de formação de cidadania  quando os alunos foram contrários  às solicitações dos 

professores por ocasião das atividades de Páscoa.  

Os dados expressaram que sem articulação dos alunos com outros Grêmios eles 

apresentavam dificuldades em conseguir implantar uma cultura gremista e formar novos 

quadros. Há indícios de que os alunos da diretoria do Grêmio incorporaram e reproduziram 
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inconscientemente, entre os alunos sócios gremistas, a ideia de que, ao ajudarem as 

professoras e a direção nas tarefas solicitadas, ao recrearem os alunos do Fundamental I e ao 

se voluntariarem, cedendo seus horários livres para a escola, estariam cumprindo o papel do 

Grêmio e que esta forma de atuação seria a expressão desse colegiado. 

Os dados mostram que a direção do Grêmio assumiu as características próprias de uma 

sociedade de classes julgando que não havia a necessidade de respeito e nem convivência com 

os alunos afora seu âmbito. Perderam, dessa forma, a oportunidade de se constituírem como 

um grupo mais forte de alunos ao não envolvê-los nas tomadas de decisões.  

O Grêmio Estudantil apesar de ser visto como instituído e  parte das instâncias 

gestoras da escola goza de pouca expressão. A Coordenação Pedagógica, especificamente, 

deixa de  articular o Grêmio como potencial ente pedagógico, expressa indiferença à 

existência do mesmo, acentuando, assim, a descrença entre os segmentos da escola. Os 

professores, de um modo geral, executam o que é determinado pelas políticas educacionais 

sem, aparentemente, compreenderem as consequências, sem questioná-las, assumindo, em sua 

ação docente, uma postura mais pelo viés técnico.  

Tudo leva a crer que a direção da escola concentra sua atenção no setor administrativo, 

a Coordenação Pedagógica concentra sua atenção às especificidades pedagógicas definidas 

pela política educacional do município, e sem incluir o Grêmio, este fica entregue a uma 

professora da unidade escolar, tornando-o uma instituição frágil e desarticulada.  

Os dados analisados apontam no sentido de  que as iniciativas da escola em relação ao 

Grêmio expressam uma perspectiva mais para a  tutelagem, de reprodução, pouco ampliando 

a potencialidade dos alunos na participação política e na melhoria do processo educativo na 

escola. Aparentemente, não há estímulo à expressão da criticidade do alunado com vistas ao 

seu próprio desenvolvimento como cidadão. A gestão da escola, de um modo geral, não cria 

obstáculos para a atuação do alunado, mas também não incentiva uma contracultura no 
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sentido de liberdade, igualdade e direitos, valendo-se da força e disposição dos alunos para a 

realização das tarefas. 

Assim sendo, confirma-se a hipótese deste trabalho no sentido de que o exercício do  

Grêmio Estudantil, em uma Escola de Ensino Fundamental de São Paulo, é um espaço mais 

em direção à tutela pelos educadores do que para  formação política no sentido de os alunos 

desenvolvam criticidade e autonomia para a resolução de problemas individuais ou coletivos. 

Este trabalho teve a intenção de contribuir para adensar os conhecimentos na área da 

educação sobre a atuação do Grêmio Estudantil secundarista pós-regime do governo 

arbitrário, Decreto-lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, e LDB 9394/96.  

O hiato temporal, criado desde a desarticulação da UNE e da UBES pelo governo 

autoritário da década de 1960, acrescido ao fato da imposição de uma nova configuração do 

movimento estudantil pela criação de Centros Cívicos em uma perspectiva esportiva e 

recreativa de atuação,  possivelmente, esvaziou o movimento de seu sentido político de tal 

forma que, na atualidade, este tem dificuldades em se organizar e tampouco consegue 

perceber sua função educativa, cidadã e social.  

A área educacional, ao envidar esforços, com interesse e pesquisas sobre a função 

social da escola por intermédio do Grêmio Estudantil, poderá contribuir academicamente e 

com a sociedade, estimulando a articulação da gestão administrativa e pedagógica das 

unidades escolares para o processo de formação política dos professores e uma possível 

melhoria na atuação do Grêmio Estudantil. 

Futuras pesquisas encontrarão terreno amplo e profícuo para darem seguimento e  

aprofundar os estudos acerca do Grêmio Estudantil e suas manifestações e, dando 

procedimento a este trabalho a verificação sobre os motivos da pouca articulação e do pouco 

envolvimento da gestão pedagógica das unidades escolares com atuação do Grêmio Estudantil 

pode se constituir como uma lacuna interessante para trabalho de investigação.  
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ANEXO I: ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES NA ESCOLA E DO GRÊMIO ESTUDANTIL 
PARA ALINHAMENTO DOS E COLETA DE INDÍCIOS DOS OBJETIVOS DA 
PESQUISA 
 
 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES NA ESCOLA E DO GRÊMIO 

ESTUDANTIL PARA ALINHAMENTO DOS E COLETA DE INDÍCIOS 

DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
 
 
 

1- Verificação do espaço físico da escola nas diferentes dependências e sua utilização. 
 
 
 

2- Participação em reuniões dos colegiados  Conselho de Escola (onde houver permissão) 
e em especial do Grêmio. 

 
 

3- Observação das relações sociais na escola. 
 
 

4- Acompanhamento das atividades do Grêmio: 
 

• Plano; 

• Horários  de aula dos alunos e as atividades do grêmio, 

• Frequência das reuniões do grêmio,  

• Como acontece a comunicação interna e com os diferentes segmentos da 

escola,   

• Representatividade dos alunos do grêmio nas decisões da escola 

• Relação do Grêmio com os outros alunos, 

• Reivindicações dos alunos junto ao grêmio esta relação já está estabelecida ? 
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ANEXO II: ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PRESIDENTE DO GRÊMIO,  DO 
DIRETOR DA ESCOLA, DA PROFESSORA (P1) E DO PROFESSOR (P2) 

 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PRESIDENTE DO GRÊMIO 

 
 
 

Vamos entrevistar a presidente do Grêmio,  
 
 Eu gostaria de  saber como é que você chegou à posição de presidente do grêmio 
estudantil. Como é que foi isso? 
A1- Foi assim, a professora perguntou para a gente o que cada um queria ser. Aí, cada um 
falou o que mais ou menos queria ser e assim ficou. Ninguém se opôs a nada. Eu só falei 
assim: “-Eu queria ser presidente.” Cada um deu a posição que queria e foi assim. 
 
Então, o grêmio foi eleito, a chapa foi eleita, e depois que vocês decidiram quem ia ser o 
quê. Não teve uma escolha dos alunos da escola para os cargos? Não teve? 
A1- Não, porque eu acho que até no estatuto está escrito que a gente tem que votar entre a 
gente, se eu não me engano. Que eu li um livro sobre grêmio e, se eu não me engano, é até a 
gente que tem que se decidir. 
 
Tá. E aí foi decidido dentro da chapa? 
A1- Isso, do grêmio. 
 
Você sente a colaboração da direção da escola? 
A1- No grêmio? 
 
Com o grêmio? 
A1- Em certas coisas, sim. Certas coisas assim, o grêmio fica muito separado. Porque às vezes 
eles cobram algumas coisas que o grêmio não pode fazer bem. 
 
Então, me conta direitinho como é isso. 
A1 - Acho que assim, a direção faz o que ela pode. O que ela pode ajudar, ela pergunta. Mas 
eu acho que, de repente, poderia fazer alguma coisa, podia fazer mais. Assim, eu acho que 
podia ser bem mais. 
 
Mais o quê? 
A1- Ah, eu acho que deveria ser uma coisa mais ativa, eles deveriam estar mais presentes, 
saber o que o grêmio está fazendo realmente. Porque a profa. P1 pede, tudo o que foi decidido 
no grêmio, ela vai passar para o Conselho. Aí, o Conselho decide. Mas eu acho que ainda tem 
uma coisa que fica meio afastado, o grêmio e direção, está como se fosse uma coisa separada, 
eu acho. Em partes, é assim. 
 
Por exemplo, a reunião de Conselho de escola, o grêmio vai? 
A1- Eu vou. (Sempre?) Sempre.  
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Sempre foi? 
A1 - Desde o ano passado, eu sempre fui na reunião de Conselho.  
 
 
E a reunião de Conselho de escola, a presidente é convidada.  
A1 – Sim, eu sou. 
 
Só a presidente? 
A1- Sim, só a presidente  
 
E assim, tem alguma coisa que você pede para a direção, que a direção colabora ou não? 
O que você lembra que você pediu para a direção que ela colaborou, e o que você lembra 
que pediu, que a direção não pôde colaborar? 
presidente - Que nem, a gente pediu para fazer o jornal, eles deixaram a gente imprimir os 
papéis, tudo, lá em cima, a gente pôde usar lá. E o que às vezes é assim, mas também não é 
tanto culpa deles, que a gente não pode para fazer. Mas as crianças acham assim, que o 
grêmio praticamente manda na escola. Mas não, quem manda na escola não é o grêmio, é o 
Conselho. E eles acham que é culpa da gente, que a gente não quer Playcenter, esse tipo de 
coisa. Mas não, a escola não pode cobrar do aluno. Tanto que, o ano passado, quando teve o 
Playcenter, foi uma coisa fora da escola, que não foi nem de segunda-feira, não foi no dia da 
semana, em dias úteis. Foi em um sábado. E o professor que se dispôs a organizar e fazer. 
Mas foi uma coisa fora da escola. E os alunos acham que é o grêmio que tem culpa disso. Eu 
acho que a diretoria deveria avisar mais, que o grêmio não manda na escola, quem manda é o 
Conselho. O grêmio propõe, o Conselho aceita. Eu acho que é isso. 
 
E o que mais você notou que o grêmio propôs e que não teve esse respaldo da direção? 
A1- Eu acho que na questão da Campanha Sala Limpa. Está acontecendo, mas quando passa 
dois meses, que é de dois em dois meses, a gente não sabe que prêmio vai ter para a sala que 
ganhar. Então, a gente... Porque também, para fazer um prêmio, para ter uma premiação, a 
gente precisa de uma posição da diretoria. A gente não pode simplesmente criar um prêmio. A 
gente precisa do apoio da diretoria. Eu acho que isso ficou avulso. Foi comentado sim, mas 
ficou avulso. 
 
Agora, você chega a conversar com a direção da escola, ou são os professores que fazem 
esse meio de campo aí, do grêmio e a direção? 
A1- A profa. P1 quer fala em reunião pedagógica... 
 
Ela é que leva os desejos do grêmio para as reuniões da escola? 
A1 - Isso, porque, do Conselho, ainda, eu vou, mas a reunião pedagógica, não, é ela que vai. 
 
E na reunião de Conselho, você fala? 
A1 - Falo. Mas assim, nunca foi discutido uma coisa assim...   
 
Então, por exemplo, você tinha me falado, um dia, sobre a questão de que o grêmio 
precisava de uma camiseta, por exemplo. E aí, como é que ficou? 
A1 – Tem gente que não trouxe a camiseta, porque assim,  com a camiseta maior, e não 
trouxe. Mas a direção também não falou assim... Ninguém veio falar mais sobre estampar a 
nossa camiseta. Não falou, não foi mais citado sobre a camiseta. 
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Mas era um desejo desse grupo? 
A1- Isso, era um desejo, que a camiseta fosse estampada. Aí, o A7 ficou de falar com a tia 
dele, que faz, se fosse aqui no bolso, ela ia fazer de graça. Mas aí, sobre a direção voltar para, 
pelo menos... Eu sei que ninguém falou mais nada. 
 
E também não ofereceu. Mas você chegou a pedir? 
presidente - Foi pedido que a camiseta fosse estampada, sim. Não foi, professora? Que a 
camiseta fosse estampada foi pedido para a direção. 
 
Professora 1(P1) – Foi pedido, mas a direção assim, deixou a nosso cargo para procurar 
aonde. O que a direção disse é que ela paga. Agora, a gente tem que correr atrás. (Ah, 
viabiliza.) O nosso problema é que, quem corre atrás não está comprometido em fazer. 
Porque, o que acontece? Por exemplo, o A7 levou para a tia dele ver, já faz mais de um mês 
que foi. E ele não trouxe a resposta. Eu fui olhar a camiseta dele, mas não achei, depois falei: 
“-Ai, eu acho que ela borda.” Só que, infelizmente, não estão bordando mais. Então, inclusive, 
por incrível que pareça, hoje mesmo eu conversei com o A7 no corredor e falei: “-Traz a sua 
camiseta, porque as camisetas que estão, eu vou entregar nessa próxima reunião.” Foi assim, 
coincidência. Eu comentei, como eu fui o grêmio, trabalhando com a escola, nossa, eu 
cheguei, ele comentou comigo: “-Professora, eu já fiz tanta coisa, já briguei com tanta gente 
aqui hoje.” 
E eu percebi assim: “-Puxa, ela está sem nada que identifique.” Então, não quer dizer que eu 
não avisei. (Mas saiu?) Vou entregar as camisetas, elas são de cores diferentes, são amarelas. 
E tudo bem. Então, ficou: “-Olha, quem está de camiseta amarela é do grêmio, mesmo que 
não tenha nada escrito.” Esperando assim, porque, caso contrário, elas não vão conseguir usar. 
Não vão, porque é o tal negócio, eu não tenho tempo para ficar correndo, eles, por conta da... 
O logotipo, também não tem condições de estarem viabilizando isso. A escola também não, 
então, é melhor pelo menos identificar pela cor. Sexta-feira foi a reunião, e dessa vez eu 
registrei, procurei o A5, e a A3vai passar amanhã, em todos os turnos, avisando. Então, por 
bem, nós vamos fazer o quê? Já está determinado que a A8 vai pegar toda sexta-feira, já está 
determinado o horário, então, eu precisa o gremista vai assinar ao lado e receber o bilhete que 
ele está consciente que haverá reunião naquele determinado dia, naquele determinado horário. 
Se falar: “-Ah, vocês não avisaram. Ah, eu não sabia.” Então, está tendo um encontro aí. Eu 
sei que a gente organiza dessa forma. 
 
 Bom, então, a direção da escola, você sente que colabora? 
A1 - Colabora, de uma certa maneira, colabora. Se é assim, digamos assim, de opor, de falar: 
“-Não, vocês não vão fazer isso.” Eles ainda não falam. Falam assim: “-Vocês não vão poder 
fazer isso e pronto.” Mas acho assim, eles colaboram sim. Mas acho que ainda sinto uma 
lacuna. Anda tem coisas que eu acho que a direção deveria ficar mais próxima. 
 
Por exemplo, o diretor, a assistente ou os CPs já foram à reunião do Gremio? 
A1 - A diretora,  que agora está de licença, foi à nossa reunião, o diretor já foi a algumas 
reuniões. A profa. ( fulana) agora, está meio desencontrada. Mas tinha outra professora que 
também participava do grêmio e o inspetor. O inspetor, é que ele não tem nem mais tempo. 
Mas assim, a diretora já participou de algumas reuniões, o diretor também, para propor coisas 
para a gente falar. Então, eles já participaram de algumas reuniões. Mas isso foi o ano 
passado, esse ano ainda não foi ninguém. Os Cps nunca apareceram. 
Quem é o professor mais atuante com vocês? Quem é que mais acompanha vocês? 
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A1- A profa. P1 
 
A profa. P1 é quem está por perto, sempre? 
A1 - Isso, é a profa. P1. Ela está... 
 
 E ela dá as ideias para você?( você acha que o grêmio consegue atuar sem o apoio de um 
adulto ?) 
A1- Dá, geralmente, sim.  
 
Qual ideia que vocês tiveram, vocês, sem interferência de adulto nenhum? 
A1 - Eu acho que a rádio foi uma coisa nossa. Se eu não me engano, a Campanha Sala Limpa 
também foi proposta por um aluno do ano passado. Que ela falou que ficava indignada pela 
sujeira que estava no pátio e nas salas. Aí, eu acho que isso também foi uma coisa que foi de 
uma aluna, se eu não me engano. (De uma aluna?) Foi, que ela falou, e a gente começou a 
conversar, e foi surgindo a ideia. Aí, de outras pessoas, foi a planilha, que tinha que fazer 
umas coisas. Eu acho que a Campanha Sala Limpa também foi uma coisa nossa, que foi a 
gente que fez. 
 
Tá. Mas, por exemplo, tem alguma coisa que vocês ouviram dos alunos? Porque, você 
sabe, o grêmio, vocês são o órgão, um colegiado que representa os alunos da escola. O 
que os alunos da escola querem, que eles pedem para vocês ajudarem a eles 
conseguirem? 
A1 - É mais passeio, totalmente. Eles são loucos assim, nesse tipo de coisa. Tipo assim, mas 
eles não querem passeios pedagógicos. Eles querem ir a um parque, querem ir ao zoológico, 
no cinema. Mas é esse tipo de coisa. Aí, o grêmio, às vezes, sai como vilão, como se a gente 
não quisesse que eles fizessem esse tipo de coisa. É como se a gente não quisesse. Mas, na 
verdade, não. Quem manda na escola é o Conselho. Mas, se acontecer, como se fosse a escola 
que estivesse organizando, a escola não pode cobrar dos alunos para ir em nada. Então, às 
vezes, o grêmio sai como vilão. 
 
Então, por exemplo, a campanha da Sala Limpa foi uma necessidade dos alunos da 
escola? 
A1 – Foi, porque, também, depois, nas reuniões de quando a gente chamou o, alguns ficaram 
até animados na questão de... Pararam para pensar, na verdade, não se fala assim, o aluno que 
fica sabe na reunião. E a gente precisa... 
 
Como vocês ficam sabendo o que os alunos querem? De que maneira? 
A1 - Assim, quando a gente ouve rumores, ou eles venham falar alguma coisa. Mas nem 
sempre é da maneira correta, que eles vêm pedir alguma coisa. Eles falam assim: “-É, vocês 
são do grêmio e não fazem isso?” Mas a gente não pode fazer isso, porque é o Conselho que 
manda na escola. Então, eu acho que o grêmio sai como vilão.   
 
Entendi. Mas vocês não têm um mecanismo, por exemplo, de ouvir os alunos da escola? 
(Não.) Vocês não pensaram nesse mecanismo? Porque, vocês sabem: vocês, grêmio, o 
grêmio é um órgão, um colegiado, ele em que existir para atender os alunos, não é? Ou é 
para atender a direção? 
A1 – Os alunos. 
 
Os alunos. Mas a quem vocês estão atendendo? 
A1 – A direção. 
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A direção? De que maneira? Conta para mim, explica isso melhor. 
A1 – Eu acho que mais ou menos. Eu acho assim, tem coisas que a direção, às vezes, cobra da 
gente e nem é o nosso papel. E eu acho que o grêmio está aqui para ajudar os alunos. É que 
nem estava falando uma vez, em uma reunião, eu acho que a senhora estava, sobre a lei 
constitucional do negro, alguma coisa. (Sim, eu estava.) E eles até cobraram da gente, a gente 
tinha que fazer... Cobraram. Foi de um modo, eu entendi como cobraram que a gente deveria 
fazer alguma coisa, que mostrar para as pessoas, como uma coisa do grêmio. Eu acho que isso 
não era para o grêmio, porque o grêmio tem que representar os alunos. Eu acho, claro, que o 
grêmio com certeza tem que contribuir, porque isso é um assunto muito importante. Que nem, 
a gente pode se organizar, fazer uma peça de teatro, fazer uma palestra sobre isso. Ou a gente 
se juntar, fazer como se fosse um trabalho para apresentar, eu acho que nesse sentido, sim. 
Mas não da maneira que foi colocada. Então assim, falou assim que o grêmio tinha que ir lá e 
tinha que mostrar, que era obrigação do grêmio. 
 
Então, aí, nas reuniões, vocês discutem ou pensam de que maneira vocês podem pegar, 
captar o que os alunos estão querendo, para vocês poderem viabilizar isso junto à 
direção? 
A1 – É que nem a gente está falando, que a senhora tinha dado até aquele Conselho da gente 
falar com os alunos, deixá-los mais participativos. Então assim, de duas em duas semanas, 
agora a gente vai fazer uma reunião com os representantes de classe, para ver como está indo 
o andamento da Sala Limpa em pegar sugestões de todas as coisas que a gente propõe. Que 
nem, dos clubes, primeiro teve uma votação assim: “-Vocês acham que era legal ter clube?” 
Então, a gente passou isso para os representantes de classe, os representantes de classe 
passaram para os alunos da sala, eles gostaram e falaram: “-Sim, é legal ter isso.” Aí, voltou 
para a gente. Aí, depois, a segunda coisa foi assim, a gente pensou assim, para eles serem 
mais participativos, os representantes de classe que pegam o nome de quem quer participar do 
clube. Que nem, quem quer participar do clube do coral, de leitura.  
Então, essa folha fica com o representante de classe, o pessoal da sala dele escreve em que 
clube quer participar. Depois, um integrante do grêmio pega a folha, vê, e aí começa tudo. 
Cada integrante do grêmio é responsável por um clube. Mas aí, para deixar os representantes 
mais participativos, a gente comunicou para ele. É, porque é de uma maneira mais acessível, 
porque a gente pode chegar lá e falar. Porque é mais fácil eles atenderem uma pessoa que é da 
sala deles, do que até a gente mesmo. E as pessoas do outro horário, porque a gente não pode 
trabalhar no outro período. E também, que nem a A3, que está mais, que vem mais vezes na 
escola, ela estuda no segundo período e vem trabalhar no primeiro período. Então, às vezes é 
mais fácil até... Que nem a A6, que é representante da minha sala, falar com o pessoal da 
nossa sala, com a gente, do que até a Maísa. Porque a A6 é mais conhecida, não tem aquela 
questão de chegar e ter aquele momento de constrangimento. 
Que às vezes, chega, você se assusta, você é de outro período, com aquelas pessoas que não 
tem um contato mais direto. Eu acho que até... E também, eu acho que principalmente, o 
principal foi mostrar que eles também têm que participar, que eles participam do grêmio, 
assim como a gente. Que eu falei que eles estão ajudando a gente, pegando quem vai 
participar do clube, para eles se sentirem mais participativos.  
 
Então, esse clube não é só para o pessoal do grêmio? 
A1 – Não, assim, o pessoal do grêmio coordena. Mas o clube, todo mundo que quiser pode 
participar. Qualquer pessoa pode participar. Tem clube de leitura, desenho, coral, o clube de 
dança e o de teatro. 
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Mas está funcionando tudo isso, presidente? 
A1- Olha, eu não sei dos outros, porque eu só me inscrevi em um. Mas eu sei que o coral 
começa sexta-feira, às 15 horas. Se eu não me engano, eu acho que o da A2 também, o de 
dança já está funcionando. Eu acho que todos estão funcionando. É porque assim, estão 
intercalados, os dias. Eu sei que de quarta-feira tem o clube de leitura, com a A3 ela que 
organiza o clube de leitura, e eu acho que começa nessa quarta-feira. Ela faz o clube no 
primeiro período. 
 
como é que está acontecendo a comunicação do grêmio com os alunos? A comunicação, 
como é que o grêmio se comunica com todos os alunos da escola? 
A1– Pelos representantes de classe. Assim, toda vez que a gente... Que nem, agora, começou 
agora, é bem  Que nem, os representantes do grêmio, o grêmio fez a reunião, agora, da Sala 
Limpa, aí já falou do clube. Foi esse, o veículo. Antes eu acho que não estava acontecendo 
isso. A gente tinha que ir mesmo e falar, quando a gente queria, eles queriam falar, a gente 
ouvia o que eles queriam. E aí, agora, a gente está por meio dos representantes de classe. A 
gente falou com os representantes e classe, agora, sobre o clube, sobre a Campanha Sala 
Limpa. E que, de vez em quando, agora que em o Conselho de duas em duas semanas, a gente 
vai tratar desses assuntos, de coisas que o grêmio resolveu, para eles passarem para o colégio.  
 
Então fica assim, um trabalho de multiplicação, é isso? Você tem pessoas que 
multiplicam isso para os alunos. Agora, eu quero saber: assembleia? 
A1– Assembleia, até agora, a gente não teve nenhuma. Não teve um caso que a gente chegou 
à assembleia. 
 
Você não conversou com a direção sobre isso? O grêmio não conversou, não levou para 
o Conselho? Porque é um direito do grêmio fazer uma assembleia. 
A1– Não, não foi nem tocado. Eu acho que tem gente do grêmio que não sabe nem o que é 
uma assembleia. Assim, mas é porque também assim, no nosso estatuto que a gente escolheu, 
a gente convocaria uma assembleia quando o assunto fosse de grave importância, que nem o 
aluno que faltasse muitas vezes, esse tipo de coisa. Aí, a gente ia montar uma assembleia. E 
aí, se a maioria votasse nesse aluno... E o voto é secreto, eu não posso falar em quem eu vou 
votar, aí sim, eles vão poder... Aí, só assim pode sair do grêmio. Porque, se todos votarem... 
 
Então, você acha que isso é uma coisa grave? 
A1 – Eu acho que uma das coisas mais importantes é a questão da falta. Porque as pessoas se 
comprometem a fazer, porque no começo é tudo legal, mas depois elas não vão cumprir como 
seu papel de verdade, o que elas deveriam fazer.  
 
E a questão, por exemplo, da aprendizagem, o que você acha? O grêmio poderia, junto 
com a rádio, interferir em alguma coisa, melhorar alguma coisa?  
A1 – E acho que sim. 
 
De que maneira? 
A1– Eu acho que cobrar a questão do preconceito. Eu acho que o problema do século é o 
bullying. É uma coisa que está muito atual, a gente vê em qualquer lugar, em jornal. Eu acho 
que assim, a gente deveria... Como eu poso dizer? O grêmio, que nem, a diretoria meio que 
cobrou isso da gente. Eu acho que não é totalmente dever do grêmio fazer isso. Eu acho que 
deveria ser mais trabalhado a questão assim: os professores que repõem a nossa aula poderiam 
tratar desse assunto, é uma coisa para tratar. Agora, o que o grêmio pode fazer da 
aprendizagem é, que nem, a gente tem que procurar histórias de acontecimentos. Mas que 
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estejam acontecendo. A pessoa não precisa nem se identificar. Mas a gente sabe que é assim. 
Se a gente falar na rádio, se a gente contar aquele testemunho, eu acho que a pessoa que fez 
aquilo vai saber que está afetando aquela outra. Eu acho que é uma questão também de 
aprendizagem, assim. 
 
Então, agora, o grêmio conversou com os professores, por exemplo, conversar com o CP. 
Professores não, com o CP. O grêmio se aproximar do CP, para saber como o grêmio 
poderia ajudar na questão de aprendizagem pela rádio. Vocês já se aproximaram? 
A1 – Não. Eu acho que não tem, não. Pode até ter feito por meio da profa. P1, mas assim, o 
grêmio, nós, alunos que fazemos parte do grêmio, não conheço ninguém. 
 
Nada, nem a profa. presidente?         
A1– Não sei a profa. P1, porque ela conversa na reunião pedagógica, ela fala mais. Mas 
assim, que eu fui, o grêmio, os alunos, não. 
 
Por exemplo, se o grêmio, se a rádio estivesse trabalhando a questão, por exemplo, junto 
com um professor de português, sobre contos, contos de terror, por exemplo; você acha 
que poderia, junto com os alunos que escrevessem contos, o grêmio estar narrando 
contos, ou romance, ou terror? Que, nessa idade, adolescente gosta muito de coisa de 
terror, coisa de suspense, tal, de narrar na hora, ou ter um momento para narrar, para 
aquele aluno se interessar por conto, pela estrutura de conto, ou pela estrutura de 
fábula?  Para depois ele ficar interessado por aquilo, e solicitar ao professor de 
português melhores informações sobre conto, para ele poder escrever um conto também 
e contar na rádio? 
A1– Não, não houve isso. 
 
Por exemplo. 
A1– Não houve esse veículo. Mas eu acho que isso seria uma boa, com certeza. Que às vezes 
assim, não é falta de interesse, é falta de conhecimento. Eu acho que se... Como fala? 
 
Então, vocês mesmos, não estão conseguindo ter essas ideias, é isso? Mas se a ideia for 
trazida por alguém, ela é bem aceita, é isso? 
A1 – Sim, é bem aceita, sim. Que nem no jornal, é assim, a pessoa escreve, ela vai depositar 
na urna e a gente vai ler e colocar aquilo no jornal. Que agora a gente não está tendo a rádio, 
mas está tendo o jornal. Mas você coloca aquilo no jornal. Agora, eu não sei como está o 
andamento na questão de passar, porque eu não fui encarregada disso. Mas era isso, que a 
pessoa escrevia, ou um recado do coração, ou ela escrevia para a conselheira sentimental, 
depositava na urna e a gente colocava no jornal. 
 
Tá. Você acha que o grêmio age com autonomia ( pensa sozinho) aqui na escola, 
presidente? 
A1 – Eu acho que a gente precisa do apoio dos professores, da diretoria, para fazer as coisas. 
Eu acho que não. Mas os alunos veem isso. Eles acham que o grêmio manda na escola, 
quando, na verdade, que nem eu retorno a falar, é o Conselho. Eles acham que o grêmio que 
decide, que manda, que a gente é que tem que fazer as coisas. E que a gente está de má 
vontade, que a gente não quer o que eles querem. É isso.   
 
Como é que você imagina que essa autonomia pudesse ser criada? Você tem alguma 
ideia sobre isso? 
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A1 – Não. Eu não sei, mas, para mim, no meu pensar, eu acho que não tem como o grêmio ser 
autônomo, no sentido de assim, não depender de ninguém, ser só o grêmio. Eu acho que o 
grêmio assim, que nem diz o nome, é uma questão de todo mundo estar junto em um ciclo, eu 
não vejo... No sentido que você falou, eu não vejo o grêmio sozinho, atuando como 
autônomo, só o grêmio manda, eu não vejo.  
 
Que contribuição o grêmio dá para a escola, A1? 
A1 – Como assim, em que sentido? 
 
Como é que o Grêmio ajuda a escola? Como é que você acha que é bom para a escola, 
ter um grêmio, por quê? 
A1 – Porque eu acho assim, as coisas que não estavam sendo feitas, que a escola precisava dar 
uma sacudida, o grêmio está fazendo. Que nem, em projetos, em clubes, isso não tinha na 
escola, antes. Tinha alguns assim, era o clube de xadrez e um dia, não sei quando, teve o de 
teatro. Mas aí, a professora saiu, eu não sei direito como funcionava, porque eu não 
participava. Aí, agora o grêmio voltou com essa questão dos clubes, de juntar lá, nós, alunos, 
participando do que está acontecendo dentro da escola. Uma forma de veículo que os aluno 
pensam assim... Que a gente também depende do aluno, que a gente também é aluno e está 
junto nisso. Que não é só assim, agora não é só a direção quem manda na escola, é todo 
mundo junto. Porque assim, com nem todos participavam do Conselho, então, eles achavam 
que era só a direção que mandava na escola. E o Conselho também não falava assim: “-Olha, 
não é a direção, tudo é decidido no Conselho.” Não, agora eles sabem que tem o grêmio, tem 
a direção, a gente trabalha junto para fazer alguma coisa para eles. Quando eles quiserem dar 
sugestão, eles podem dar. Só que eles querem coisas impossíveis, coisa que a escola não pode 
fornecer.  
 
Entendi. Agora assim, presidente os alunos da escola solicitam passeio, você me falou. 
Aí, o grêmio, como representante, faz esse meio de campo junto à direção, não é? Se 
vocês conseguem o que eles estão solicitando, vocês voltam com uma afirmativa e, se 
vocês não conseguem, voltam com uma negativa. Mas esse ir e vir da comunicação está 
acontecendo? Os alunos sabem o que o grêmio... O que se passa nas reuniões? Porque 
vocês são uma entidade representativa dos alunos. Você participa dessas reuniões de 
Conselho. Que resposta você dá para os alunos? 
A1 – Assim, que nem, agora vou até citar um nome, a A4 que ficou com passeio. E aí, ela 
queria um passeio para o Playcenter. Aí, eu falei assim: “-A4, o que você tem que fazer? 
Você tem que ver o dia que pode ser, quanto custa, o horário que você pretende organizar. Aí, 
você escreve tudo bonitinho, aí, a gente tem que mandar para o Conselho. Se na próxima 
reunião, o Conselho aprovar isso, a gente faz. Se não, não.” Aí, a A4, que também é uma 
integrante do grêmio, já achou que eu que não queria o passeio, eu, A1. Não questão, o 
grêmio, mas ela falou que eu não queria o passeio. “-Mas, A4, a gente não manda na escola. A 
gente tem que passar para o Conselho. Se o Conselho aprovar, pode ser.” Mas ela não 
entendeu. Eu acho que assim, às vezes falta compreensão do próprio integrante do grêmio, 
que ele não quer aceitar isso, que o grêmio não é uma coisa que manda na escola. A gente não 
manda na escola. Quem decide é o Conselho. Então, eu acho que é isso.   
 
Ela é do grêmio.  
presidente – É. 
 
Em relação aos demais alunos? 
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A1 – Aí, o que eu fiquei sabendo, ela falou para os alunos que eu, Débora, não queria o 
passeio, entendeu? Que eu, Débora, não queria o passeio.  
 
Então, a comunicação tem sido essa?  
A1 – É, ela falou isso. Não foi nem comunicação. Que nem eu falei, agora a gente está 
entrando, agora a gente começou essa questão do representante de classe. A gente fala para 
eles e eles repassam para os colegas. Mas sobre a questão desse passeio, foi isso que 
aconteceu.  
 
Está certo. Então está bom, obrigada, presidente 
A1 – De nada. 
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Qual é sua formação acadêmica? 
 

Minha formação acadêmica? Eu sou formado na UNESP de Presidente Prudente em 

Educação Física, fiz Pedagogia na Carlos Pasquale e curso de Pós Psico Pedagogia e depois 

fiz Gestão Escolar na Unicid, recentemente e trabalhando já há 20 pra 30 anos na Ed. Ensino 

Fundamental e Médio estadual. Na rede Municipal esta fazendo agora 20 anos, 5 ou 6 anos 

como professor e 15 como Assistente de Diretor. Tenho cargo de professor no estado. Aqui eu 

fui prof. o tempo Da supervisora do outro diretor, eles me convidaram pra ser Assistente de 

Diretor. 

Bem... essa escola tinha banda.... agora estamos retornando com o projeto banda 

novamente, tinha o Educon e tinha o projeto  inteiro  que era nosso Projeto Pedagógico Escola 

Aberta, então nesse período da Escola Aberta o todo esse projeto inclusive  com a abertura da 

escola nos finais de semana, então a gente tinha atividades de informática, tinha atividades de 

karatê, tinha atividades de esportes na quadra, enfim, na época SME mandava os oficineiros e 

como a gente tinha o projeto a gente atendia toda essa demanda que hoje eles estão querendo 

fazer também com esse prolongamento de tempo do aluno na escola, então a gente já fazia 

isso aí naquele tempo e achava necessário pra esta atendendo essa comunidade pessoalmente 

porque  é aqui é uma comunidade que não tem clube, não tem CEU não tem muita coisa perto 

e então a única  coisa que eles tem de referência é a escola e a gente atendia toda essa 
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demanda. O EDUCON é assim: o Educon, a gente... Se sabe que dentro das escolas tem a 

resistência, ne ? Como na nossa escola tinha muito fluxo em todos os cursos e todas as 

oficinas então era complicado a gente esta gerenciando toda essa parte aí, do aluno vinha de 

turnos diferentes na rádio pra fazer outras oficinas e com o quarto turno era uma coisa de 

outro mundo né, a escola borbulhava, então era muita reclamação, era barulho era muita 

coisa, e depois teve uma parte  de multiplicação , os alunos foram embora, não entraram, 

novos alunos, não porque eles não queriam porque as pessoas que estavam envolvidas no 

curso também foram embora  e acho que sobrou eu e eu não estava atendendo essa demanda 

então ficou parado. Ai com o retorno veio a sala de informática e a profa. de informática 

pegou estão com a rádio em um outro formato, não é mais naquele formato antigo, nas caixas 

instaladas, agora ele vem em soft wear ele vem on line então seria interessante conversar com 

a profa. de informática  mas os alunos do grêmio eles tem interesse, inclusive ontem eles 

vieram me pedir para colocar música aí no intervalo,  eu falei:  olha, fala com inspetor de 

alunos ele abre pra vocês lá e  aí  e depois quando eu tiver um tempo aí eu posso dar uma 

orientação pra vocês a respeito do uso a respeito da informação, do rádio,  porque eu fiz o 

curso na USP  lá com o Prof. e foi uma grande experiência era uma coisa que eu já gostava e 

aprendi bastante então eu tenho essa condição de estar passando alguma coisa pra eles, mas eu 

acho importante o rádio. O equipamento tem, mas ele é obsoleto a gente não encontra mais 

peças ele tem uma parte que funciona e  outra parte não. A gente tinha respaldo do NAE para 

o uso do rádio a  porque reclamação era imensa, a mãe achava que aquilo não era aula a mãe 

achava que a escola era uma bagunça, o aluno vinha na escola no contra turno e a mãe achava 

que aquilo era uma invasão, mas era uma coisa que eu gostava e o equipamento hoje não 

funciona. Então agora e on line e essa capacitação eu não fiz quem fez foi a profa. de 

informática, eu não tenho condições de fazer um programa de rádio na internet  on line, eu 

não tenho esse conhecimento, mas se for preciso  se for capacitado a gente até faz, hoje esta lá 

o espaço, mas a rádio em si não funciona. Mas eu queria até que funcionasse, porque é 

interessante, o aluno tem o poder de voz assim como os do grêmio eles se expressam da 

maneira deles, mas e interessante também que a gente reviva esse projeto.  

A nossa escola aberta era aberta no currículo, porque no currículo ? Porque o pessoal entendia 

que escola aberta era entrar e sair e fazer qualquer coisa e não abrir ou aberta nos  portões. 

Então o currículo era diferente, tinha Educon, Grêmio, Banda era na quebra de currículo. 

Tinha também os projetos de escola aberta e tinha os oficinas, oficinas de informática, atendia 

pais e alunos no esporte na escola, capoeira, massa, brinquedo, histórias, tudo com  oficineiros 

tudo dentro do projeto. 
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Tinha dentro dos horários de aula que era de 2ª a 6ª dentro do turno deles, agora fora 

disso aí eram as pessoas que gostavam do projeto e aderiram e mais um pessoal que vinham 

para receber o JEX e o TEX então era esse pessoal que dava sustentação nos finais de semana.  

Então tinha as aulas dos alunos e no contra turno a gente aumentava com o projeto 

xadrez com o ...tudo junto mas depois do horário de aula, a aula em si a gente não conseguiu 

mas não era a proposta também quebrar esse gradeamento por exemplo port. matemática  

geografia ele tinha essa parte ai que era do núcleo comum depois das aulas dele no mesmo dia 

ele ficava uma hora duas horas a  mais para fazer o projeto. Então quer dizer não quebrou a 

estrutura da grade curricular, mas aumentou aquilo que ele tinha , é o que hoje eles estão 

fazendo aqui de aumentar a permanência do aluno na escola. O que é complicado é por conta 

de serem quatro turnos, imagina que o primeiro vem no segundo vem no terceiro e o terceiro 

vem no segundo e no primeiro. Porque aqui tem três turnos diurnos e um noturno. Então a 

escola borbulha de gente e a escola não respira e isso é um grande problema para a 

administração de gestão de escola aberta e que causou  aquele furor todo então falavam que a 

escola era uma bagunça...e ainda continua assim, você vai ver, daqui a pouco dá 11 horas  e 

tudo continua. 

Boa essa pergunta. Legal. Pergunta boa. Não deu. Eu não tinha essa visão de escola. 

Há uns dez anos atrás eu levava a escola como todo mundo levava que a escola é aquela coisa 

certa, aquela coisa rígida, a educação bancária: o professor sabe e o aluno não sabe nada. Hoje 

eu  converso, dialogo com os alunos de igual para igual, alias os alunos de hoje sabem mais 

do que a gente por causa das novas tecnologias, então o professor para se resguardar que ele 

sabe mais ele precisa que o aluno não possa usar o celular o aluno quer usar o notebook e não 

pode, nada que supere um pouquinho o conhecimento dele não pode, porque ele tem medo. 

Então voltando a minha formação a questão democrática eu não tive no decorrer da minha 

vivencia na educação fui aprendendo, fui ponderando, porque eu também achava que eu era o 

dono da verdade. O que me deu uma alavanca muito grande  que me posicionou foi o outro 

diretor daqui, com a convivência com ele com o projeto Escola Aberta., os livros...fui vendo 

que nossa vida era parecida , hoje, por exemplo aluno ofende...você pondera, eu vejo que são 

coisas banais. Por exemplo na reunião de conselho eu defendo passeios NÃO pagos, eu sou 

contra passeios pagos...e meu voto é vencido e o pessoal fala: mas é só um real, mas eu sei 

que para a mãe um real é um milhão. Um dia aconteceu uma coisa assim aqui: a mãe veio e 

disse “...olha eu consegui arrecadar tudo isso aqui no farol pra menina ir pro passeio...” Ela 

tirou do arroz do feijão e ela mesma nem percebeu isso aí e pra quem estava organizando o 

passeio também nem percebeu...mas pra mim isso é a morte...eu também....sou pobre de 
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família pobre e sei das dificuldades da vida aí chega numa reunião de conselho por exemplo, 

ah... Vamos votar então, mas meu voto é perdido, tudo bem meu voto é perdido, mas minha 

posição não muda, minha posição é convicta e não vou mudar, aí o pessoal fala ah...você é da 

época do Pedro( nome fictício) , não é porque eu sou da época do Pedro é  época de vivência, 

você vai acumulando vivências, e você  vai vendo as coisas, você não é cego...e dentro de 

uma coletividade da escola que é complexa você vê muitas diferenças...você vê  preconceito, 

você vê bulling, racismo...é do professor isso aí, não é!  Num momento de explosão que ele 

não está aguentando mais, porque escola hoje, eu falo, que não é pra muitos não, escola é pra 

poucos, ele fala as coisas, mas se você vai ver ele não falou de maldade não. A escola em si 

ela reproduz o preconceito ela reproduz a desigualdade, quer queira, quer não, mas o próprio 

professor tem uma parcela de responsabilidade. 

Não foi o contato com alguém, foi a própria situação, no começo eu não era assim, em 

outras escolas que eu participei...porque eu participei de várias escolas e eu vim do interior e 

eu era torneiro mecânico, igual ao  seu presidente, e eu fiz SENAI, mas eu não gostava de 

trabalhar com aquilo porque eu  não gostava de trabalhar fechado e eu acho que eu tenho que 

trabalhar com relações humanas e aquilo ali era máquina, então eu fui pro exercito fiquei um 

ano e meio no exercito lá em Brasília e eu era dos Dragões da Independência na época do 

Figueiredo, da Ditadura e  eu era da cavalaria, aquilo ali me deu bastante vivencia. Ai eu fui 

trabalhar longe de casa e quando eu voltei eu fui trabalhar em Ribeirão Pires e passei por 

vários diretores por vários supervisores, várias Diretorias de Ensino e na gestão de vocês eu 

aprendi bastante também porque era uma gestão voltada pro social não estava voltada para 

que os alunos entrassem na USP ou na PUC , os alunos tem sim, que ter conhecimento básico, 

suficiente pra entender a vida, a sociedade e no conjunto da obra o que vale é a aprendizagem 

e hoje se você me perguntar eu digo eu não sei muita coisa não, eu aprendo com essa 

molecada . Se você traz uma proposta eles querem ouvir.  

 
Foi a prática que foi criando significado pra você de gestão democrática ? 
Parte... Quando eu fiz Ed Física eu fui assistente de um professor e eu aprendi um pouquinho 

com ele, mas não era uma formação  da academia universitária, não. Era um aprendizado de 

relações. Da faculdade em si não, não houve. Mas levemos em consideração o ano em que me 

formei 1981. 
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Qual sua concepção acerca de  autonomia ?  
 
Isso é uma das coisas que nos estamos discutindo em nosso grupo, a escola parece que é 

autônoma, mas ela não é ela é dependente, ela depende do sistema. Dizem que a escola tem 

autonomia porque tem PTRF como recurso, mas ela não tem autonomia porque o dinheiro 

vem engessado e você não pode gastar com informática e outras coisas, to falando da gestão 

financeira. A ultima agora  que eu presenciei que eu achei um absurdo é a centralização da 

matrícula. A matricula antigamente era feita nas escolas cada um com sua demanda, agora é 

centralizada em PRODAM e PRODESP e eu tenho aluno e eu  não posso mais matricular 

porque ele tem cadastro e tem que esperar o cadastro. Quando chega o cadastro ou o aluno 

não quer mais, ou não é a escola que ele quer,a escola fica lá com 20 ou 25 alunos, e aí 

desmotiva aquele que já está e   o prof. ta lá, ta ganhando,  mas não tem aluno. Um absurdo a 

escola não tem a autonomia de pegar os seus alunos. Então no geral a escola não tem 

autonomia. Quem pensa escola  não vive na escola . Isso foi muito ruim. Tivesse autonomia o 

diretor conversaria com sua comunidade e mexeria no currículo. 

 
E em relação aos alunos? A escola  tem esse discurso: dar autonomia ao aluno. 
 
Aí é outra questão também que eu converso com os professores: para o prof. poder dar sua 

aula ele tem que tolher toda a autonomia do aluno. Se não, eles não conseguem Aí eles falam: 

tão tacando papel, não deixa dar aula, mas espera aí essa é a linguagem do aluno. Então a 

autonomia do aluno  que ele tem é cortada e ele reage, e gera indisciplina  é a linguagem do 

aluno. Na escola, por exemplo,...essa aqui é tudo aberto a sala esta aberta o aluno vem aqui e 

a gente discute. Tem uma professora aí que fala que aqui é tudo solto...é que eu deixo na 

responsabilidade do professor seus horários. Eu não fico vigiando, perguntando se fulano veio 

se chegou. Aqui as pessoas estão interessadas, ponderam, atacam, contra atacam... Se eu fosse 

uma linha dura eu nem vinha no conselho mandava ficar quieto e queria impor minha ideia e 

não é assim, eu acho que aqui é uma das escolas que eu posso dizer que é democrática  sem 

estar blefando, porque aqui prof. tem palavra sem entraves burocráticos. Se viu o negócio da 

banda... a gente consulta...Voltando a pergunta pro aluno não é assim, não é sempre assim...o 

aluno não tem muita voz mas aqui, no grêmio por exemplo a gente estimula que o aluno fale, 

que ele venha no fórum de discussão que é a reunião do grêmio, eles são organizados, por 

exemplo agora eles vieram aqui e tem um questionamento que eles querem baile de formatura 

e eu disse pra eles que do jeito que vocês querem não dá pra fazer...se querem pagar uma 

gente que faz formatura e fica 400 reais pra cada um...e ainda precisa de um cheque caução. 
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Eu disse vocês podem até fazer, mas cheque meu não vai e da APM não vai, pega da 

comissão de pais e eu duvido que um pai vá dar. Ai como que vai fazer...tai o impasse, não é 

melhor fazer nos moldes que a gente faz aqui ? faz na escola , ou faz no CEU, usa o ônibus 

pra levar lá com recurso do PTRF, mas a gente abre discussão, no fim...acaba não tendo  e a 

autonomia passa por essas coisas. 

 

 Em quais ações você percebe que favorece a autonomia aos alunos? 
 
Olha, aqui por exemplo o que tem favorecido a autonomia dos alunos e a organização dos 

espaços. O grêmio é um, se vê lá que eles conseguem fazer alguma coisa na escola. Tem 

muitos professores empenhados, porque se você não tiver quem ajuda, quem comunga com 

eles aí, eles nem se organizam, eles não conseguem se organizar, porque se você  vai 

organizar com um professor que não esta nem aí a primeira coisa que eles vão fazer é cortar e 

essas pessoas não elas estimulam, você vê a profa.  vai na frente, ela organiza ela estimula, ela 

tem as ideias, ela tem a ideia do jornal mural que depois que der certo vamos voltar pro rádio, 

depois vou acionar a Dona da informática aqui que sabe do rádio aqui como é que eles podem 

esta fazendo os programas da informática pra veicular lá na rádio. Então essa questão do prof. 

é fundamental se não tiver o prof. pra ajuda  o aluno pra criar a autonomia dele, é difícil, 

porque eu já vi em escola que o aluno tentava montar um grêmio   a primeira coisa que falava 

na sala dos profs. era que o grêmio atrapalha o aluno só conversava, o grêmio só anda por 

todo lado da escola. Mas como é que eles vão organizar um negocio que eles não andam se 

eles não vão pra lugar nenhum eles não organizam. E aqui você ouve de alguns ainda, mas a 

resistência de quem apóia é maior.  

 
(entrevistadora) Mas tem resistência ? 
Pode ser  velada, eles não vem aqui reclamar, fala, brigar por conta disso. Ah ! o grêmio ta 

atrapalhando...Mas a gente vê que eles....mas chegou muito prof. novo e professor novo é 

muito receptivo a essas coisas. Tem um monte de gente que ta pra aposentar aqui. Esse 

pessoal por formação acadêmica tem outra visão de grêmio de alunos fazendo essas coisas 

esse movimento esse “frisson” dentro  da escola ...mas, não que aqui eles reclamam do 

grêmio, não, mas se vê que em outras escolas que eu passei o grêmio não é bem vindo, porque 

atrapalha a aula, eles andam eles conversam, eles saem da sala de aula, ficam tendo ideia e 

quando a ideia pé boa então....olha isso  o grêmio teve uma ideia aí....que absurdo !! 

Diminuem a ideia, mas aqui não!  Um aluno aí fex um projetinho dele de voluntário ... 
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Como foi criado o Grêmio  e como os alunos se expressam? 
Olha ele...sempre tivemos a ideia de ter grêmio aqui na escola, um ano ele vai, no outro  ano 

ele da uma caída , não tem muita adesão, ou ninguém se preocupa, mas de dois anos pra cá 

tem uns professores aí junto com uns alunos aí que participam, que gostam de estar em 

contato com a escola, e com os professores incentivando ...não é que ele começou agora 

sempre teve grêmio, mas era formal, olha tem o grêmio tem a chapa, mas eles não sentiam 

seguros com voz, mas o grêmio mesmo começou com os alunos participando, querendo vir a 

escola, do jeito deles com as expressões de adolescentes,  querendo participar da gestão foi de 

uns três ou dois anos atrás. Se expressam bem, mas pode melhorar. 

 
Houve influência da direção da escola na criação do Grêmio ? 
Houve sim,, da direção  e dos professores...na formação sim 

 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PROFESSORA (P1) 
 
 
 

Bom dia. A sua formação, você é professora do fundamental? (Um.) Um e dois? 

Um e dois. 

 

Aqui você é professora do fundamental? 

Aqui eu sou professora do fundamental um. 

 

Trabalha na escola há? 

Há 18 anos. 

 

Qual a contribuição do grêmio para a organização da escola, P1? 

Total. Eu acredito muito no grêmio, porque é o protagonismo juvenil, que vem de uma 

forma a contagiar os demais alunos. Que nós precisamos deles para dizer não à violência, 

dizer que eles são importantes, que eles fazem parte de uma comunidade escolar. Eu acredito 

no grêmio como sendo o porta-voz desses alunos. 

 

Como o grêmio atua? 
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As decisões dependem de um órgão maior. Então, tudo o que o grêmio faz há uma 

reunião entre eles, para depois comunicar à direção e aos professores também. Porque os 

professores, as propostas que o grêmio aborda, têm que ser contemplados pelos professores, 

eles têm que acolher. Caso contrário, os professores acabam podando também o trabalho do 

grêmio, e isso não é legal. 

 

E como está acontecendo a comunicação do grêmio com a escola? 

Está mais fácil, porque primeiro entre eles. Eu, como professora, trabalho 

praticamente dois, três períodos. Então, eu sou um elo entre professores, alunos e direção. E 

está acontecendo dessa forma, através de mim praticamente. 

A direção solicita ajuda, quando precisa, por exemplo, a inspetora veio a semana passada, 

precisou organizar os livros, pediu ajuda para o grêmio. Algumas tias também, eles fazem 

recreação no intervalo, brincando com crianças de primeira à quarta série, colocando músicas 

nas salas. Então, há uma contribuição forte. 

 

Nessa questão da organização da escola? 

Na organização da escola... Eu acredito que hoje já se pense: “-Ah, o que o grêmio vai 

fazer mesmo para nos ajudar?” Então, sempre que há um evento na escola, sempre pergunta: 

“-Ah, vamos deixar tal tarefa para o grêmio?” E eles dão conta do recado direitinho.Eu acho 

que, por exemplo, nós temos alunos do grêmio que ajudam dentro da sala de aula o professor, 

que é um trabalho voluntário desse aluno do grêmio. E não só ele, o A2 e o A3 que esses são 

os que colaboram mais com a escola.Eles ajudam bastante nas tarefas. E eu acho que tudo 

aquilo que é colocado em pauta e é discutido, é feito por eles e é uma grande contribuição. 

Além disso há o jornal mural da escola e as oficinas de leitura, dança, teatro, coral, concursos 

de ilustrações e futuramente trabalhos com poemas e textos. Já aconteceu também um 

trabalho do Prof. de Ed. Física com teatro. Quando o aluno observa o movimento diferente na 

escola e deseja participar. Exemplo disso é a procura pelas oficinas e pelos eventos que 

acontecem na escola. Quando acontece o Show de talentos pode ter a chuva ou o frio que for 

que o pátio enche. 

 

Quais são as formas de participação do grêmio Estudantil na escola ? 

O que é? Eu acho que a organização dos eventos. Já ficou como responsabilidade. 

Sempre que há um evento, eles já pedem: “-Ah, o grêmio organiza?” E lógico que mal sabem 

que eu que tenho que ficar por detrás, porque são jovens, são crianças que não têm aquela 
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autonomia. Então, tem que ter um professor por detrás: “-Vocês vão fazer isso? Qual o 

melhor caminho?” Então, eu procuro sempre estar ensinando, conduzindo-os da melhor 

forma. E o resultado é positivo. 

O ano passado nós iniciamos com Festa Junina, teve o Dia das Crianças, campeonato, 

o Proerd, a formatura do Proerd, a despedida de final de ano, que é um evento com Papai 

Noel. Este ano era para começarmos com o Carnaval, mas os professores não quiseram e foi 

uma decisão deles. Então, acatamos. A Páscoa, eu comecei, mas eles também não quiseram. 

(Eles quem?) Os professores. Porque precisa querer, porque os aluninhos não podem ir 

fazendo sem a autorização do professor. Porque uma das propostas que eu até comentei com 

os colegas de primeira a quarta é se eles queriam que o grêmio fizesse uma atividade para a 

Páscoa. Como, por exemplo, tipo um workshop, pegasse a criança de um lado e contasse uma 

historinha sobre a Pásco, que envolvesse o personagem principal, que é o coelho. 

Do outro, aeróbica, imitando: “-Olha, vamos dar os passos do coelho. Vamos caçar o 

coelho.” Fazendo aquela brincadeira da toca do coelho. Então, eu perguntei se eles queriam 

que eles fizessem esse trabalho, mas não houve resposta. Então, não autorizei, conversei com 

eles, eles estavam até querendo fazer, porque eles adoram, mas não queriam ajudar. Então, 

eles não quiseram, eu não fiz, não fizemos. Mas, eu sempre estou alertando: “-Olha, pessoal, 

tem o Dia das Mães, vocês vão querer fazer alguma coisa?” Porque o que eu percebo na 

escola é que essas datas estão sendo esquecidas. E é uma pena, porque deve se trabalhar, 

principalmente de primeira à quarta. Se não trabalhar nessa idade, que eu acho que é tão 

gostosa essa idade, quando vai fazer isso? 

 

Qual é a relação do Grêmio com as instâncias gestoras da escola? 

Eu sempre peço um momento da Jeif para estar falando: “-Olha, pessoal, está 

acontecendo isso, nós estamos propondo isso. Vocês vão querer?” Então, eu sempre peço 

uma abertura. Agora, o coordenador permite, é claro, ele me dá abertura, total abertura. 

Agora, se perguntar: “-Ele se envolve?” Não, não há envolvimento. Há uma aceitação: “-Eu 

autorizo você a fazer.” Mas, não há o envolvimento. (Ele não se envolve?) Não. 

            Nessa última Páscoa eles colocaram: “-Ah, vamos fazer um...” Como eles colocaram? 

“-Vamos montar a Hora da Leitura, do coral, o teatro.” E eu coloquei para eles em pauta... 

Quer ver? Não. Formar clubes, eles deram o nome de clubes, formar clubes.Leitura, coral, 

teatro e desenho. E assim, eu perguntei, deixei a pergunta para eles: “-Como, quando, quem 

ficará encarregado?” Então, eles têm ideia, eles têm ideias e eu acho maravilhoso, só que a 

organização para eles ainda se torna difícil, para todos nós. Então, onde eu coloquei: “-Quem 
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ficará responsável da leitura? Quem do grupo coloca o seu para entrar motivando esses 

outros alunos? Quem já fez um cursinho de teatro ou que gosta, já participou com a 

professora?” Então, seria essa dinâmica que era para ser fechada. Eu não sei se houve 

fechamento, tem que conversar com o grupo. 

 

Os alunos do grêmio buscam as informações com os outros alunos com outras 

agremiações de outas escolas para eles conseguirem ser representantes dos alunos na 

escola?  

Olha, eu acho que eles conversam entre os amigos próximos, que são próximos deles, 

mas não em sala de aula: “-Pessoal, eu gostaria de uma sugestão de vocês.” Isso ainda não 

acontece. Em outra conversa com os conselheiros, você tinha alertado para isso. Então, eu 

comentei: “-Olha, realmente nós estamos falhando. Nós não estamos pedindo a sugestão 

deles. Cabe a nós levarmos ao monitor e o monitor fazer esse papel.” Como tem a campanha 

Sala Limpa, nós faremos uma reunião com o representante de sala, que é o monitor, falaremos 

a respeito da campanha Sala Limpa e falaremos também o que eles pensam sobre o Clube da 

Leitura, do Teatro e alguma sugestão que eles queiram. Será feita essa abertura. 

 

Uma  assembleia para saber, para escutar os colegas, já foi feita? 

Não. (Nunca?) Não. 

 

            E você não pensou em articular como alunos do grêmio,  na possibilidade de 
pedir para a direção fazer uma urna e deixar no pátio para as sugestões serem 
depositadas? Quais são as iniciativas da escola em relação ao grêmio? 
 

Não, isso se nós fizermos, a direção não se opõe de forma alguma. Aliás, eu já 

conversei e tenho carta branca para fazer o que eu bem quiser. É lógico que eu sempre estou 

comunicando. Mas, quanto a isso não tem problema nenhum. Mas, nós estamos pensando 

sim, tanto é que nós vamos fazer essas reuniões com o monitor de sala. A primeira reunião 

assim, com os monitores de sala, que foi para falar sobre a campanha Sala Limpa, eu acho que 

já foi um início. Algo que não foi feito o ano passado, porque o ano passado houve muitas 

reuniões de aprendizado: o que é realmente o grêmio? Quem foi que teve essa primeira ideia? 

Como era antigamente? Foi passada uma história para eles, foi ensinado como elaborar uma 

ata. Foi bem passo a passo, para depois começar a atuar. Tanto é que começamos a atuar no 

meio do ano, com o primeiro evento da Festa Junina. Foi isso. 

 



 
 

 

 

144

Isso é bem bacana, porque nas duas reuniões que eu vim o computador estava 

ligado, alguém estava responsável pela ata. Foi um ganho muito grande, os atores foi um 

ganho bem-bacana para eles. 

 

Então, está bom. Alguma  outra coisa? 

Vamos organizar assim, a recreação, o ano passado houve somente no segundo 

período. Porque alguns alunos do terceiro e do primeiro que ficavam no segundo período ou 

então, não tinha recreação. E esse ano ainda não iniciamos. Então, decidimos que a recreação 

será uma vez por semana, na sala de vídeo, com jogos, leitura, jogos de dama, dominó, Ludo, 

que é o que eles gostam, até a mesa de ping-pong, que a professora de educação física irá 

ceder. Nós vamos deixar montada na sala. E assim controla também a entrada e saída de 

alunos. Acho que vai ser bem-bacana. Fora a música no intervalo também, às sextas-feiras. 

 

Então, era isso, P1. 

 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PROFESSOR ( P2) 
 

 
 

A entrevista  é com o professor P2, que é uma das pessoas que acompanham o 

grêmio, não é P2 ? 

Isso. Acompanhei mais o processo de formação e dou um apoio mais informal. Quem 

acabou tomando a frente mesmo foi a professo, mas sempre que possível eu participo de 

algumas reuniões e dou algumas sugestões e possibilidade de atuação. 

 

Qual é a sua formação ? 

Isso, eu sou formado em história, tenho pós-graduação em história pela PUC e tenho 

curso de gestão pela Unicid, aqui de São Paulo. 

 

E há quanto tempo você está nessa escola? 
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Nessa escola há três anos, desde 2008, está indo para o terceiro ano agora. Quando eu 

entrei, ingressei na prefeitura, trabalhei por sete, oito anos na escola  X e depois me transferi 

para cá.  

 

E há quanto tempo você está acompanhando o grêmio aqui, desde a criação? 

Isso, na verdade eu fiz parte do processo de criação dele, eu ajudei na montagem de 

cédulas. Eu, junto com a professora P1, mais especificamente organizamos as eleições, 

fizemos as apurações. Antes mesmo da eleição houve um processo que a gente pediu um 

espaço na escola, eu e a P1 quando estava pensando no grêmio. E em todos os períodos a 

gente montou aqui na sala de vídeo uma apresentação que explicava o que era o grêmio e eu 

dei uma palestrinha para eles, explicando como seria o processo de eleição, qual a atuação do 

grêmio, depois direito o que eles teriam que fazer. Então, nesse primeiro momento eu tive um 

papel mais atuante, depois por uma série de fatores acabou ficando mais na mão da P1. 

Eu sempre acompanhei, acompanhei o processo de formatura, de eu ter que ir embora, 

foi passado para eles. Então, de uma maneira ou de outra eu ainda acompanho, mas não de 

maneira tão atuante nesses últimos seis, sete meses. 

 

Qual a relação do grêmio estudantil com as instâncias gestoras da escola? 

Nas reuniões de CE o grupo de professores e de pais acolhe, reconhecem a 

importância do grêmio. Há sempre algum tipo de resistência, tem colegas, tem professores 

que não entendem muito, acham que o grêmio é um espaço, talvez, para recreação de alunos, 

mais nesse sentido, e que pode virar bagunça. Porque eu também discordo, para mim é muito 

vago o conceito de bagunça para um e para outro. Mas assim, de uma maneira geral, até 

porque a direção apóia, não houve tanta resistência por parte do conselho com o Grêmio 

escolar. Pelo contrário, o Grêmio foi convidado, principalmente no início, para algumas 

reuniões, tanto do conselho, como de reuniões pedagógicas, para mostrar o que estava sendo 

feito pelos professores, sempre muito intermediado pela professora P1. 

Então, ela sempre pedia um espaço e vinha apresentar. Tanto que na última reunião ela 

ia trazer o espaço para eles, mas acabou não dando certo. Mas, normalmente, ela sempre traz 

um espacinho para falar o que está acontecendo no grêmio. Então, eu acho que assim, não é o 

ideal ainda, acho que tem muita coisa que pode ser melhorada, mas existe uma simpatia pelo 

menos assim. Mas, tem dificuldade, poderia ser melhorado. 
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Quais são as formas de participação do grêmio na escola? 

Acho que por si só ele já é importante, porque ele já marca a ideia daquilo que eu acho 

muito importante, que é o protagonismo infanto-juvenil. Eu acho que tem que ter um espaço 

de atuação dos alunos. Então, a existência do Grêmio já é um exercício democrático. Já é um 

ganho. Tem que ter, eu acho que uma escola sem um grêmio perde muito. Eu acho assim, o 

que era uma das minhas ideias no início, que eu acabei não conseguindo desenvolver, o 

grêmio tinha que ter um processo de formação política desses alunos, eu acho que tinha que 

ter um cursinho de política. No início eu até me propus a dar, mas depois acabou não dando 

certo. Mas, eu acho que tinha que explicar para eles o que é democracia, qual a atuação do 

aluno, como eles podem exigir os direitos deles e também exigir como que eles cumpram os 

eventos. Eu acho que tem que ter esse processo político. 

 

Os alunos têm alguma formação política no grêmio ? 

É esse o problema, pelo que eu sinto, eu acredito que não. E eu acho que talvez o que 

tenha a melhorar o grêmio é isso. Porque o que eu acho que tem que ser pensado e essa era 

uma das ideias minhas no início do ano passado, quando a gente estava no processo de 

formação, é que você não pode... Quer dizer, não é que não pode, mas eu acho que não é o 

correto, só existir o grêmio sem essa formação política. Porque senão, vai ser o grêmio pelo 

grêmio e não tem atuação, não tem identificação. Eu ainda acredito que uma das coisas que a 

gente pode fazer para melhorar o Grêmio aqui é fazer uma semana, duas semanas, fazer um 

curso mesmo de formação básica política. Nunca no sentido de conduzi-los, mas de informá-

los e deixá-los depois pensar por si mesmo. Exatamente o que você falou mesmo, para eles 

saberem o que é o ECA, saberem o próprio regimento escolar, porque eles estão dentro de 

uma escola, tem o regimento escolar, o que eles concordam e não concordam. Para saber 

estruturações básicas de conceitos políticos. 

Eu acho que o aluno tem saber, principalmente o que está no grêmio, o que é um 

processo democrático, o que é um processo de voto, como pode ser essa atuação. Eu acredito 

que isso está ainda falhando no grêmio da escola, em todos que eu participei até agora, eu 

acho que sempre peca por isso. Então, por exemplo, corre-se o risco de o ano que vem, 

quando tiver um outro grêmio, você ter que começar do zero, porque não houve um processo 

de formação política. Então, começa tudo de novo, esquece tudo de positivo deles e vai 

embora. O que eu acho assim, que aqui acontece, o Grêmio sempre, o da escola em 

específico, ele tem algumas ações positivas, mas é muita ação, ação pela ação, sem a reflexão. 
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Então, eu acho que talvez não tenha a formação mesmo. Isso, eu acho que é a grande coisa a 

mudar. 

E seria até os integrantes do grêmio, os alunos, mas até acho que no macro mesmo, 

pensando na comunidade, nos próprios professores. Acho que se o professor perceber que o 

grêmio é um processo de formação política e por isso contribui no processo de aprendizagem, 

você pode ter um aliado, um aliado positivo mesmo nesse processo de construção. Não um 

possível inimigo. Aqui, eu acho que ninguém nem vê como inimigo, mas tem muita gente que 

vê com indiferença, não percebe a importância que um grêmio pode atuar na escola. Eu acho 

que essa é a grande questão para ser resolvida daqui para frente, que é essa formação política 

que eles não têm, não têm mesmo, é muito pouco. 

A minha proposta inicial, que eu acho que pode até vir a ser retomada, é fazer um 

processo mesmo de formação, os convidando para debater, dialogar sobre isso em algum 

momento. Nas próprias reuniões, por exemplo, marcar uma reunião que a pauta vai ser uma 

palestra sobre um assunto desses. E você, por exemplo, vai lá e vai falar sobre movimento 

estudantil: o que foi? Como está? Para onde ir? Então, você vai falar sobre isso e vai propor 

para eles algumas questões de se eles se sentem inseridos ou não nesse movimento? Se eles 

veem o grêmio da escola fazendo parte desse movimento? Então, eu acho que uma das 

propostas seria um curso, um seminário, leituras, indicação de leituras assim, dentro da 

possibilidade de cada aluno em cada série, para eles estarem tendo esse processo de 

convivência mesmo. Eu acho que isso é importante. 

E o mais sonhador para mim, porque eu não sei se é possível criar, porque eu não 

conheço a realidade das escolas, era entrar em contato com outras escolas e verificar se existe 

grêmio lá e haver uma troca. Dentro da concepção do grêmio daqui e de lá, o que eles fazem? 

Como eles são lá? Porque, às vezes... Às vezes, não, com certeza um pode crescer com o 

outro. E até em escolas que não têm, quando esse grêmio estiver bem-formado aqui, ele pode 

ir lá e contar as ideias, experiências, porque é um direito do alunado ter essa representação 

através do grêmio. Então, acho que talvez essa seja uma das possibilidades. É complicado, é 

difícil, mesmo para a gente que tem os dois cargos aqui, às vezes não sobra tempo. 

Tem que ter uma maleabilidade também da direção, que eu acho que dá até para 

dialogar com ele, para ele dispor um tempo seu aqui na escola, que você não está em sala de 

aula, para chamar os alunos para conversar. Mas, eu acho que seria um primeiro passo, para 

depois eles começarem a galgar sozinhos, caminhar sozinhos. Eu acho que é possível. 

É, quando você fez para ela eu estava até me controlando, porque assim, talvez eles 

não entendam nem o que é o conceito de autonomia. Porque autonomia, do ponto de vista 
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filosófico, varia muito. Por exemplo, A1 pela resposta dela, pelo que eu percebi...Ela foi bem, 

mas ela deu um conceito de autonomia muito mais de libertinagem, uma coisa muito solta. E 

você pode ser autônomo, dialogando com as outras pessoas da escola. Eu acho que esse é o 

desafio do grêmio, pensar sozinho, propor sozinho não é ir contra as pessoas, não é ir contra a 

direção. Então, o grêmio ainda está longe disso. Até porque eu acho que a pergunta que você 

me fez anterior, responde essa: como é que ele pode ser autônomo se ele não tem uma clareza 

de formação política, de atuação política? 

Então, fica muito restrito, às vezes ação pela ação. Ou até individualização, como ela 

falou do Playcenter, que não conseguiu e acha que ela que não consegue. É muito complicado 

assim. Então, eu acho que a autonomia só virá, na minha opinião, depois de um processo de 

formação política, senão não tem autonomia completa ou ideal. 

 

O grêmio é submisso às determinações ou tarefas solicitadas pela direção? 

Não tendo autonomia, ele acaba sendo, na minha opinião. Mesmo que não seja no 

sentido de explorar ou outra coisa. Mas, por exemplo, se a professora P1 ou outra pessoa da 

escola pedir para o grêmio: “-Olha, dá para vocês colarem cartazes de tal coisa pela 

escola?” Eles vão fazer. Eu acho até que eles podem fazer e deveriam fazer, mas se fosse de 

forma consciente. Por que não questionar uma atividade? Por que não perguntar: “-Mas, isso 

vai ser importante para que para o aluno? Até a gente está aqui, está disposto a ajudar. Mas, 

onde isso vai beneficiar os alunos?” Eu acho que assim, tem que ajudar, mas não de forma 

submissa. É a ideia do compromisso, do fazer junto. E isso eu acho que ainda está um pouco 

longe. Mas, vem de novo naquela primeira resposta, sem uma formação política, ele vai ser 

submisso, porque se ele for transgressor, ele tem até o medo de perder o espaço. 

Eu acho que essa é a questão mesmo, transgredir para ele, talvez ele não conheça nem 

o sentido político da transgressão. Mas, não fazer, pode ser que no conselho alguém 

proponha: “-Ah, o grêmio não está atuando na escola.” Porque tem muita gente que acha que 

atuar é simplesmente repetir o que se pede. Reproduz e faz tarefas. Então, o grêmio não é um 

fazedor de tarefa. Ele pode até fazer tarefa, mas a ação do grêmio, pelo menos o grêmio ideal, 

que eu acho, é muito maior do que isso, ele pode contribuir com essa tarefa, mas de forma 

consciente e crítica. E isso está longe ainda de acontecer. E acho que está longe de acontecer 

em várias escolas que eu já vi. No próprio Felício, que eu falei para você que eu já trabalhei, a 

gente tentou implantar lá um grêmio, teve até um certo apoio da direção, mas caía sempre 

nesse mesmice de ficar ele por ele mesmo e depois se apagar e você não ter continuidade. 

Então, eu acho que a grande questão a ser resolvida pelo grêmio, é ter de novo sentido 
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político, histórico, é resgatar isso, para mim. Senão eles vão ser, no máximo, reprodutores de 

tarefas ou transgressores inconscientes, que é não fazer por birra também, nem sempre saber 

porque não fez. Então, as duas coisas são perigosas e complicadas. 

Às vezes inibe esse questionamento. (Então, inibe o questionamento?) Mesmo que 

seja de forma indireta, não é que há a ameaça direta, mas está implícito na cabeça dele: “-Se 

eu não fizer, eu posso perder o espaço.” Então, eu acho que isso funciona. 

 

E é uma característica servil? (Servil, completamente.) É uma característica servil. 

Que vira o submisso que está na pergunta, você só reproduz. Você vira piolho, vai pela 

cabeça. E é complicado. E é o que acontece. 

 

E é tudo que não é a ideia de ser, não é? 

Não é a ideia de ser. Como também tem alguns membros do grêmio, que entraram 

para o grêmio achando que teriam benefícios em fazer parte do grêmio. De novo, pela 

ausência da questão política. Então: “-Eu, como parte do grêmio, eu posso querer um passeio, 

exigir uma festa.” Mas é sempre o evento pelo evento, aí é o erro. O Grêmio pode pedir festa, 

pode pedir recreação na escola, pode pleitear passeios, mas tem que ter um intuito maior. 

Pode ter só a recreação pela recreação? Até pode, a escola também é espaço lúdico, não é só 

espaço político e tudo, mas ele tem que ter consciência de onde ele vai atuar. Então, eu acho 

que isso é o que está faltando dentro do nosso grêmio, fica muito solto. E não é por falta de 

boa vontade, tem bastante boa vontade. A professora P1 se compromete, faz reunião, cede 

horário, tenta fazer. 

Mas, eu acho que não é só ela, acho que a coisa tem que ter mais gente ajudando, mais 

gente fazendo parte do processo de construção do grêmio, que é um processo longo. A escola 

teve algum tempo, acho que na época do outro diretor, algum tipo de representação estudantil, 

eu não conheci, mas o pessoal fala sempre. Depois do outro diretor houve um retrocesso nesse 

sentido. Agora, de três anos para cá, P1, um ano antes de eu vir para cá, tentou implantar, até 

de maneira informal, ela achou que ia dar. Mas, o ano passado acha que houve um avanço, 

quando a gente fez o processo de eleição, teve que pensar no estatuto. Então, eles criaram 

alguma coisa, mas tem que avançar mais ainda, senão ele vai se perder de novo. Daqui a um 

ano, quando esse pessoal sair, volta tudo à estaca zero. 

 

Não consegue se firmar? 
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É porque você não desenvolve uma cultura gremista. Você tem o grêmio atuando só 

enquanto ele existe, mas sem raízes, fica só na base do iceberg. Acho que esse é o desafio 

mesmo e é difícil por enquanto. Mas, eu não acho impossível, acho que com algumas ações 

pontuais dá para começar a caminhar um pouco melhor. 

 

Quais são as iniciativas da escola em relação ao grêmio? 

O que eu acho assim, o que eu presencio aqui, você tem alguns professores que atuam, e eu 

acho que é geral também, que atuam, se identificam e aceitam aquilo, alguns que são 

simpáticos, mas em cima do muro, um voir[?], fica só olhando e você tem os críticos 

ferrenhos. Porque há aqueles que não veem no aluno um protagonista, acreditam naquela 

educação bancária, ação e produção. Então, você tem essas dificuldades. Quanto à pergunta 

da Geif, eu acho que quando há o espaço para o grêmio, quando solicitado ou quando entra na 

pauta, ocorre um erro, na minha visão. Não criticando o trabalho de ninguém, nem da 

coordenação, mas ocorre um erro porque é sempre informação. Então: “-Ah, o grêmio está 

fazendo uma campanha de limpeza. O grêmio está atuando aqui na escola para tentar fazer 

uma campanha de, sei lá, arrecadação de agasalhos para doação, um exemplo.” Mas, é 

informação. 

Então, eu acho que também fica na tábula rasa. Eu, na minha opinião, acho que em 

algum momento da Jeif poderia ter um espaço da própria Jeif. [A entrevistadora fala com uma 

terceira pessoa.] Então, eu acho que o que falta é isso, de uma maneira geral, em todas as 

Jeifs. Eu acho que falta você pensar que a Jeif é um espaço de informação e discussão. Por 

exemplo, na quarta-feira, que você não tem necessariamente o PEA, que você tem duas horas, 

por que não pensar, via coordenação, em um espaço para o grêmio, para o grupo discutir. Só 

que isso, na minha opinião, para acontecer, tem que se ter o quê? Um objetivo. Tem que ser 

pensado, não é só trazer para informar, etc e etc. Senão quando ele vier, vai ficar cinco 

minutos lá, vai sair da reunião e não vai acrescer nem os professores que estão lá e nem os 

alunos do grêmio que foram lá. Então, falta um espaço de intercâmbio consciente e crítico. 

 

O diálogo desses coletivos, como é que você vê o diálogo desses coletivos? É  o 

coletivo: grêmio, é a reunião de Jeif, que é importantíssima para o grêmio, passa 

informação para o professor, conselho de escola? 

Eu vejo assim, deixa eu ver se eu vou conseguir te exemplificar, como uma diferença 

entre ouvir e escutar. Existe o espaço para se ouvir, no sentido do ralo, mas pouca gente 

escuta, digere e debate aquilo.Não há reflexão. Eu acho que é muito informativo para os pais. 
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É como se fosse polvo, a ideia do polvo. Então, você tem um polvo, aqui você tem o grêmio, 

tem o Jeif, tem o conselho de escola, tem o grupo de professores, cada um vai pensar às vezes 

a mesma questão, mas não vão se comunicar, mesmo estando próximos um do outro. Então, 

eu acho que é uma educação que às vezes vai mais para o lado da educação do polvo. Não do 

povo, mas do polvo. Então, elas estão próximas, estão às vezes na mesma, quer dizer, às vezes 

não, totalmente na mesma realidade, com os mesmos problemas, mas um não olha no outro e 

não se discute esses problemas. 

É como quando o casamento vai se acabando, você olha para a mulher, mas você já 

não dialoga com ela. Então, eu acho que isso falta, o que eu acho que é muito complicado 

para uma escola. Porque é uma coisa que eu sempre preguei aqui, desde que eu entrei, e muita 

gente não entende. Tem horas que a gente até cansa de falar: “-Enquanto não houver um 

projeto de escola, um projeto da escola, onde a escola está e onde ela quer chegar, você vai 

ter sempre ações individualizadas, por melhores que sejam as intenções, que vão se perder.” 

E eu sou da opinião que tem que ter um projeto, via equipe gestora, passar pelo grupo dos 

gestores, comunidade, aluno, da escola e onde ela quer chegar? Como todos esses elementos 

que existem já na escola podem contribuir para chegar naquele objetivo? Através de um 

diálogo, de uma construção, de uma coletiva. 

Então, eu acho que esse é o grande desafio. E eu não vejo isso ainda aqui, aliás, 

poucas, das escolas, infelizmente, que eu trabalhei, nunca eu vi isso. E há muito tempo eu 

venho brigando e falando isso, mas muitas vezes só como chato mesmo. Mas, eu não ligo de 

ser chato, que professor de história gosta de ser chato. Mas, eu acho que se a gente for pensar 

em uma educação mais séria, passa por aí, por essa transformação no interior da escola. Como 

vai ser? Tem vários momentos, tem que ter primeiro a vontade de conhecer um pouco?. Esse, 

eu acho que é o desafio. Eu acho que não há ainda o diálogo, no sentido... A minha formação 

é muito Paulo Freire, da dialocidade e no sentido da dialética. Eu acho que tem que ter esse 

diálogo, tem que ter esses conflitos. Não tem que se apagar ou ser camuflado, porque a gente 

vai dar sempre uma solução, mas o conflito tem que ocorrer.  A escola sem conflito não é 

escola. 

 

Exatamente. As pessoas têm medo do conflito, pensando em confronto. 

E não é, são coisas diferentes. Aí acontece o polvo, um vai engolindo o outro, mas 

ninguém se escuta, ninguém se ouve, ninguém grita, ninguém junto constrói uma coisa só. 

Mas, tem as ações pontuais, individuais, que vão se perdendo. Eu fiz, ao longo do tempo, eu 

sempre gosto de trabalhar muito projeto. Aqui mesmo, de seis[?] anos. A maioria dos projetos 
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da escola, quando eu mesmo via, criar. Mas, sinceramente, eu acho que são só pontuais, que 

eles não vão cair na questão. É lógico que eu não vou parar, eu como professor, se eu parara, 

eu fico louco, eu tenho essa necessidade de estar atuando. Mas, ao mesmo tempo eu sei que 

para a transformação micro, não vou nem dizer macro da , que é sonhar demais, mas micro 

dessa escola, também não vão ser funcionais. Vai ser para aquela turma, para aqueles alunos 

que eu passei, que vão ter uma certa transformação. Mas, de um modo geral, eu acho que a 

gente poderia voltar mais nesse sentido, em uma coisa maior, para dentro. Eu acho que falta 

um pouco disso. 

Estou estudando agora para o concurso, eu acho que na verdade, uma crítica que eu 

vejo que falta é a profissionalização da docência, de uma maneira mais pensar aí. Não é nós 

tentarmos, eu acho tem essa coisa que a gente está pensando. E tem que se acreditar, eu acho 

que quem está na escola tem que acreditar. E infelizmente tem muita gente que está por estar. 

E isso dificulta qualquer projeto mais interligado. Na minha opinião, não sei se eu estou 

errado ou certo, a mudança dentro da escola, pela já essa realidade, passa por uma mudança 

também da equipe gestora. E não é mudança de pessoas, não, mas essa equipe traçar um 

projeto para a escola, começar a alavancar os meios para isso, trazer o grupo para ela e falar: 

“-Olha, a gente quer isso. Vamos fazer isso, cobrar isso. Esse projeto que a coordenação vai 

desenvolver, a gente vai estar querendo acompanhar isso de vocês. Alguém vai estar atuando 

aqui.” 

Eu acho que falta isso, porque senão vira uma educação acéfala, tem vários braços e 

mãos, mas não tem cérebro. Aí a coisa complica. Eu acho que essa é a questão mesmo, o 

grande desafio. 

 

O que você já vê que é prática do grêmio na escola? 

Essas ações pontuais, eles já fizeram algumas coisas que são avanços mesmo, já 

houve... 

 

Não, mas prática, entendendo como, pode mudar gestão, pode mudar aluno, que 

já é cultura, a prática como cultura? 

Eu não vejo ainda, não vejo. Não vejo, porque volto de novo naquela primeira resposta 

que eu te dei, só vai virar uma prática no sentido de cultura, de ficar, quando houver um 

projeto amarrado do ponto de vista político, senão ele fica muito raso. Então, eu acho que o 

grêmio, ele pode até ter outro, vai ter outra eleição o ano que vem, vai vir outro grupo. Só que 

se não virou prática, você vai ter que começar tudo o que você já tinha falado com o outro. 
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Então, acho que esse é um grande problema, se você não criar essa prática, essa cultura, as 

coisas vão se perder, vãos e esvair o tempo todo. 

 

Você acha que o grêmio tem credibilidade entre os alunos? O grupo do grêmio, os 

alunos todos da escola? 

Não. Eles já têm um espaço em que são reconhecidos alguns, mas ainda não são 

considerados representantes assim. Às vezes não são nem conhecidos, essa é a questão. Nem 

todos os alunos da escola conhecem o grêmio e aí eu falo para você, pessoalmente, mas qual a 

atuação do grêmio.  Isso, eu acho que não é. Até porque eu percebo isso, se você chegar, pega 

um dia um espaço e faz essa experiência, entra em uma sala aleatória, ou em uma quinta, em 

uma sexta, uma sétima e uma oitava, primeira, segunda, terceira e quarta, pergunta o que eles 

acham para que serve o grêmio? Você vai entender o que eu estou te falando. Você vai 

entender que não há ainda a ideia do grêmio como representante cultural, esportivo ou 

melhor, representante dos alunos. Eles só vão saber disso quando o grêmio vai fazer algum 

tipo de pesquisa, algum tipo de novo, voltando pontual. 

 

Por que você acha que agora, 2011, a gente tem essa dificuldade em criação de 

grêmio, instauração, implantação, inclusive política do grêmio na escola? O por quê 

dessa dificuldade? 

Eu vou até além, é bem difícil responder essa pergunta, porque eu acho que ela é 

macro. Mas assim, eu penso que a ditadura acabou, mas os filhos e os netos da ditadura estão 

aí. Uma geração que é formada no silêncio e na censura, quando é dada a tal, entre aspas, 

liberdade, você já vai ter implantado nos pais dessa geração alguns problemas que estão 

refletidos até hoje. Um dia até sonho em fazer alguma coisa, uma pesquisa nesse sentido. 

Mas, eu acho que nós somos, entre aspas, filhos da ditadura. Então, nós éramos, na época da 

ditadura, quem era da ditadura, aquela geração que nasceu antes da ditadura, que tinha uma 

cultura e que identificava a ditadura como inimiga. Agora, nós somos uma geração, entre 

aspas, democrática, que estamos mais ou menos igual a música do Renato Russo: “-Quem é o 

inimigo e quem é você?” 

Então, você tem uma geração que teoricamente não tem mais inimigo, que é livre, mas 

ao mesmo tempo perdeu toda a formação política. E não porque quis, porque ela nem está 

percebendo. Você tem uma escola em que há a liberdade de você falar de tudo, entre aspas, 

mas ao mesmo tempo já não há mais a vontade política. E eu vou te responder de onde eu 

acho que vem isso? Vem desde o processo de formação dos professores na universidade, vem 
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desde o processo de formação na escola pública, da deterioração desse público. Passa na ideia 

da Unesco, que eu acho importantíssimo, de vagas, mas com isso também houve-se, 

intencionalmente, uma diminuição da qualidade. Então, não é quantificar a educação, é 

quantificar e qualificar. Não adianta também qualificar para um grupo de elite, igual era 

também antes, nos anos 1960. Mas, se você quantificou, aumentou o número de vagas, você 

tem que manter a qualidade. 

E eu ainda vou além, eu acho que nós estamos em uma escola do século XIX, uma 

estrutura do século XIX, inclusive de formação de professores, de distribuição de espaço, para 

uma geração do século XXI. Uma geração que eles já dominam, mesmo a geração da 

periferia, a tecnologia, mas chega em sala de aula e ainda é ensinado pelo giz, lousa e saliva, o 

GLS. Uma geração que tem a pedagogia da nuca ainda, senta um atrás do outro e vê a cabeça 

do outro. Então, isso eu acho que impede, é um grande empecilho, para você ter esse processo 

de formação política. É só a gente ver a própria situação nacional política do Brasil, como é 

que dá para você discutir política em um país que elege pessoas como Tiririca, que elege 

pessoas como o Maluf, que permite, por exemplo, o Fernando Collor de Melo, que foi 

cassado, de voltar, e outros escândalos. 

Então, passa também por uma questão sociológica de formação do Brasil. Então, é por 

isso que é uma coisa macro. E dentro do micro da escola, eu acho que falta um pouco mais 

dessa atuação política dos próprios professores e da equipe gestora. Eu acho que o aluno vai 

ser político se ele tiver como descobrir o que é ser político e não no sentido de vanguarda, 

como tinha antigamente: “-Ah, eu que vou conduzir você lá para as barricadas.” Mas, ele 

tem que te dar a oportunidade de saber como você pode agir, como você pode atuar. E isso a 

escola vem perdendo, por nós, por aceitar muita coisa que vem de política externa também, 

política da educação. E de ficar só em um processo que eu acho que é a culpabilização das 

coisas. As pessoas não veem as críticas normalmente para o lado profissional, mas para o lado 

individual. 

E porque suposta, suposta não, ganham mal mesmo, em vez de se articular 

politicamente para melhorar o salário, ela acha que dar uma aula mal, justifica o salário. E 

isso eu discordo plenamente. Você tem o espaço de atuação política, mas esse espaço de 

atuação política não justifica você ter um mal funcionário na escola. Acho que aí que entra a 

profissionalização, você tem que ser profissional em todos os momentos, para atuar 

politicamente e brigar por quilo que você acha que é o correto seu, mas também para ser 

honesto dentro da sua sala de aula e fazer o melhor possível. E isso eu acho que está se 

perdendo, tanto nas reuniões pedagógicas... E eu até estou fazendo curso para coordenação. 
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Mas, uma coisa que eu vejo muito errado é que a reunião pedagógica, em vez de ser usada 

como um espaço de discussão política, ele vira o divã pedagógico. É onde o sicrano se queixa 

do aluno tal, que se queixa do aluno tal, que aluno se queixa do professor tal, que se queixa da 

mãe tal. 

Então, isso você não vai resolver nunca. Isso só vai estar sendo o quê? Uma 

individualização da culpa, sem pensar o porquê desses processos e fica no vazio. Acho que 

talvez passe por aí, uma das coisas para a gente atuar. Mas, é muito maior essa pergunta, do 

que o espaço de resposta. É um espaço de questões amplas, históricas mesmo do Brasil. Teria 

que fazer uma análise histórica disso. Mas, como diria o Paulo Freire: “-A escola não muda 

tudo, mas a mudança passa pela escola.” A gente tem que repensar a escola como um tema e 

esse é o desafio. Ela está totalmente arcaica e anacrônica para a realidade dos próprios alunos. 

É essa a questão. 

 

 


