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Pressupondo o homem enquanto homem e seu comportamento 

com o mundo enquanto um [comportamento] humano, tu só 

podes trocar amor por amor, confiança por confiança etc. Se tu 

quiseres fruir da arte, tens de ser uma pessoa artisticamente 

cultivada; se queres exercer influência sobre os outros seres 

humanos, tens de ser um ser humano que atue efetivamente 

sobre os outros de modo estimulante e encorajador (MARX, 

2004 p. 161).  
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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa, pretendeu-se investigar como ocorre o processo de elaboração e 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico (PP) de uma escola da periferia de São Paulo, 

partindo do pressuposto de que a participação dos alunos, na elaboração e execução do 

Projeto Pedagógico, auxilia em sua aprendizagem e em seu desenvolvimento como 

cidadão. Verificou-se, então, a importância do projeto República de Alunos para a 

execução e manutenção do projeto pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles – 

escola que afirma ter planejado, elaborado e desenvolvido o PP, juntamente com a 

participação ativa dos alunos –, assim como as razões pelas quais o projeto República 

de Alunos foi criado, o compromisso com os princípios do PP da escola, a atuação dos 

alunos, as mudanças provocadas pelo projeto, a sua contribuição para uma prática 

democrática e a relação entre com a gestão da escola. A pesquisa teve como referencial 

teórico: Apple (2006), Apple & Beane (2001), Gimeno Sacristán (2001 e 2005), 

Goodson (2005), Azanha (1998) e Veiga (1995 e 2001).Utilizou-se uma metodologia 

com abordagem qualitativa com traços etnográficos. Depois de analisar o texto do PP, 

foi feita a pesquisa de campo e entrevistas com diferentes sujeitos: o diretor da escola, 

uma coordenadora pedagógica, dois professores e seis alunos envolvidos nesta ação – 

por meio de um roteiro flexível que permitiu a apreensão de tudo que pudesse favorecer 

a pesquisa. Concluiu-se que, apesar das contradições existentes na realidade vivida, a 

República de Alunos cumpre o objetivo de fortalecer as comissões internas – objetivo 

alinhado aos princípios do PP da escola. Talvez, por essa razão, esse projeto recebe 

incentivo e apoio da gestão da escola. Comprovou-se a hipótese de que a participação 

efetiva dos alunos na elaboração e desenvolvimento do Projeto Pedagógico, tendo como 

base uma gestão democrática, colabora tanto para melhoria da sua formação escolar, 

quanto para o aumento da sua autoestima e a ampliação da sua atuação como cidadão. 

Um projeto inovador é relevante quando favorece o aprendizado dos alunos, pela 

apreensão não só de conhecimentos como de valores e normas de conduta. 

  

 

Palavras-chave: Projeto Pedagógico, Escola Democrática, República de Alunos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research intends to investigate how the process of elaborating and developing the 

Pedagogical Project (PP) has functioned at a school on the outskirts of São Paulo. 

Starting from the presupposition that student participation in the elaboration and 

development of the Pedagogical Project aids in learning and development as citizens, 

the objective of this research was to understand the importance of the Student Republic 

project for the execution and maintenance of the pedagogical project at the state-

maintained President Campos Salles Elementary School. Therefore, the specific 

objectives delineated involved verifying the reasons that the Student Republic was 

created and whether the project demonstrates a commitment to the principles of the 

school’s PP; student action and the changes provoked by the project; the project’s 

contributions towards democratic practice in the school and the relationship between the 

Student Republic and the administration of the school, seeking to understand what this 

relationship demonstrates. This school was chosen as an object of study because it 

claims to plan, elaborate and develop the PP together with the active participation of the 

students. The research has used the following authors for its theoretical foundation: 

Apple (2006), Apple & Beane (2001), Gimeno Sacristán (2001 e 2005), Goodson 

(2005), Azanha (1998) e Veiga (1995 e 2001). It made use of a qualitative approach 

with some characteristics of ethnography. The research began with an analysis of the PP 

and then field research and interviews with different subjects were conducted: the 

school’s director, one pedagogical coordinator, two teachers and six students were 

involved in this activity, using a flexible interview guide that made it possible to collect 

any information that could help the research. It was concluded that despite 

contradictions that exist in the project’s reality, the Student Republic meets its 

objectives of strengthening internal governing bodies, that it is aligned with the 

principles of the school’s PP and that it receives incentive and support from the school 

administration. It was possible to prove the hypothesis that the effective participation of 

students in the elaboration and development of the Pedagogical Project, based on 

democratic administration, collaborates not only in their academic preparation, but also 

in the increase in their self-esteem and the broadening in their citizenship, including 

contributing to the maintenance of the school’s organization. An innovative project is 

relevant when it favors student achievement, not only in terms of knowledge, but also in 

terms of values and norms of conduct.  

 

Key Words: Pedagogical Project, Democratic School, Student Republic. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa “Instituição Escolar: Organização e 

Práticas Pedagógicas e Formação de Educadores” e, mais diretamente, no Projeto de 

Pesquisa “Políticas Públicas Educacionais, Gestão e Direitos Humanos”. 

O interesse em entender como ocorre o processo de elaboração e 

desenvolvimento do projeto pedagógico dentro de uma escola pública surgiu, após 

minha participação durante a parada pedagógica, realizada na primeira semana do mês 

de fevereiro de 2011, na escola onde atuava como professor da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) da prefeitura de São Paulo, lecionando no Ensino Fundamental I – que 

compreende os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos.  

Essa parada pedagógica ocorre, simultaneamente, durante três dias, em todas as 

escolas da rede municipal da cidade de São Paulo. Com duração de, aproximadamente, 

quatro horas por dia, deveria servir para o planejamento e organização das diretrizes 

pedagógicas a serem adotadas durante o ano. Na prática, porém, isso não aconteceu.  

Ao começar a reunião, foi proposto aos professores que estipulassem metas para 

fazerem parte do Projeto Pedagógico (PP). Existiam algumas metas, entretanto, que não 

“poderiam” ser colocadas no PP – o que, de início não entendi –, uma vez que elas 

seriam cobradas pela Diretoria Regional de Ensino (DRE), ou seja, seria exigido pela 

DRE que a escola cumprisse o que fora proposto. O cumprimento das metas também 

incide sobre a avaliação do desempenho da escola, que, por sua vez, interfere no valor 

do bônus que os professores recebem ao final do ano, o chamado Prêmio de 

Desenvolvimento Educacional (PDE).  

Para exemplificar a “estratégia” da construção das metas do PP, vejamos uma 

situação: a Secretaria Municipal da Educação (SME) estabelece como meta que 100% 

dos alunos estejam alfabetizados até o fim do 2º ano. O corpo docente, porém, decidiu 

não colocar essa meta no PP, pois entendeu que não iria conseguir cumpri-la. Essa meta 

é geral para todas as escolas da rede de ensino, mesmo assim a escola decidiu não 

colocar os 100% como alvo a ser alcançado. A Coordenadora Pedagógica (CP) explicou 

que, para essa meta ser alcançada, seria necessário, antes, desenvolver um 

acompanhamento com os alunos ‘problema’
1
, porque somente após saná-los, a escola 

                                                           
1
 Os alunos ‘problema’ são os ditos indisciplinados, com necessidades especiais, e sem família presente. 
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poderia tentar alcançar essa meta no ano seguinte. Entretanto, não foi discutido o que 

seria feito com esses alunos, e nem os caminhos a serem percorridos para sanar as 

dificuldades enfrentadas por eles.  

Algumas outras metas também foram citadas durante a reunião: limpeza da 

escola, manutenção da quadra de esportes, construção de uma brinquedoteca e um 

envolvimento maior com a comunidade próxima à escola que utiliza a quadra 

poliesportiva  – mas que não é permitido aos professores utilizá-la para ministrarem 

suas aulas. Depois de feito o levantamento das metas da escola, foi proposto que os 

docentes fizessem o levantamento das dificuldades mais urgentes da escola. Muitos 

deles apontaram problemas relacionados à parte estrutural da escola, outros reclamaram 

que faltava muito material (toner para a máquina de “Xerox”, papel, espaço físico).  

Na construção do PP, o político ficou de fora, ou seja, a escola agiu como se 

fatores políticos não estivessem relacionados à construção desse projeto – os 

professores ficaram tentando encontrar formas para fazer o seu trabalho acontecer, de 

uma maneira ou de outra. Não entendendo que existem dificuldades que, para serem 

resolvidas, necessitam de uma ação dos órgãos superiores, buscam-se soluções 

improvisadas que a nada levam.  

A realidade da falta de condições de trabalho torna-se mascarada, e o professor, 

ao se envolver nessa trama, sem perceber, termina por se autodestruir, pois acaba 

ficando desmotivado e, muitas vezes, sem refletir, sem discutir com os seus pares as 

péssimas condições de trabalho, a falta de perspectiva dos alunos, e a inexistência de 

condições na escola para atender o que é determinado pelos órgãos externos 

(AZANHA, 2005). Se, em uma construção, quando acabam os materiais necessários 

para realizar a obra, os trabalhadores saem pela vizinhança, pedindo o material que 

falta, ou trabalham com o que possuem e, na impossibilidade de continuar a obra, 

param. Na escola, porém, a situação é diferente.  

Alguns problemas foram apontados como prioritários, em relação à busca de 

soluções: a indisciplina e os resultados baixos de desempenho escolar. Eles não foram 

abordados com a seriedade exigida e ficaram obscurecidos pela avalanche de 

preocupações com medidas para as respostas às determinações do sistema. 

Após o surgimento da minha intenção de pesquisa, realizei uma busca no banco 

de teses e dissertações da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

produção acadêmica sobre projeto pedagógico, utilizando o descritor – Projeto Político-
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Pedagógico na forma de todas as palavras e encontrei um total de 1315 trabalhos. 

Entretanto, a partir da leitura dos resumos, notou-se que muitos trabalhos não tinham o 

projeto pedagógico da escola como objeto de estudo – assunto do interesse desta 

investigação.  

A partir daí, utilizei como critério, para filtrar a quantidade de trabalhos 

encontrados, selecionar apenas aqueles que tivessem projeto pedagógico na escola, 

expresso no título. Após essa filtragem, circunscrevi 35 trabalhos que foram escritos no 

período de 1990 a 2009. Com isto, tive um primeiro contato com a discussão que vem 

sendo feita a respeito da construção do projeto pedagógico. Dos 35 trabalhos 

selecionados, priorizei, para análise, uma amostra de nove dissertações defendidas em 

programas de pós-graduação de instituições localizadas no Estado de São Paulo, para 

facilitar o acesso, se necessário para uma análise mais aprofundada. Esses trabalhos são 

expressos na Tabela 1, a seguir.  

Tabela 1- Trabalhos selecionados tendo o PP como objeto de estudo. 

Autor Instituição Título Objetivo Ano 

Bianco 

Zamolra 

Garcia (M)  

Universidade 

de São Paulo  

A construção do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola 

Pública na Perspectiva da 

Teoria da Ação Comunicativa 

de Jürgen Habermas. 

Analisar os processos democráticos 

desenvolvidos na organização da escola 

pública na perspectiva da Teoria da 

Ação Comunicativa de Jürgen 

Habermas.  

1999 

Lauriberto 

Aparecido 

Duarte. (M)  

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

A construção do projeto 

político-pedagógico na visão 

dos diferentes sujeitos de uma 

escola da rede pública de 

ensino. 

Conhecer e analisar as experiências 

pedagógicas implantadas por uma 

escola estadual de 1º e 2º graus, a fim 

de construir um projeto político-

pedagógico próprio, condizente com as 

necessidades da clientela atendida e de 

acordo com o pensamento da 

comunidade escolar. 

 

1999 

Maridalva de 

Lourdes 

Barradas 

Marques.(M) 

 

Universidade 

do Oeste 

Paulista 

A construção do projeto 

político-pedagógico: da 

intenção à ação 

Analisar e compreender como a 

construção do projeto político-

pedagógico vem se efetivando no 

cotidiano da escola. 

2004 

Álvaro 

Augusto 

Schmidt Neto 

(M) 

UNINOVE A participação do sujeito na 

construção do projeto político-

pedagógico à luz da teoria da 

complexidade 

Investigar a participação do sujeito na 

construção do projeto político-

pedagógico, a partir de uma visão 

filosófica fundada na Teoria da 

Complexidade. 

 

2005 

Rita de Cássia 

Duarte.(M) 

UNESP- 

Araraquara 

O professor coordenador das 

Escolas Públicas Estaduais 

Paulistas: análise das 

condições de trabalho e a 

construção do Projeto Político-

Pedagógico 

Investigar a percepção dos professores 

sobre o desempenho do professor 

Coordenador da escola pública do 

Estado de São Paulo na busca de ações 

coletivas que possibilitem melhorias na 

qualidade de ensino. 

2007 

Continua... 
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...continuação 

Autor Instituição Título Objetivo Ano 

Marta Maria 

Toledo 

Teixeira 

Evangelista. 

(M) 

 

UNESP – 

Marilia 

A construção do projeto 

político-pedagógico na Escola 

Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) Floripes 

Silveira de Souza 

Identificar, no plano teórico, os 

elementos que constituem o projeto 

político-pedagógico para a orientação e 

construção do referido projeto na 

unidade escolar. 

2007 

Angela Inês 

Silva. (M) 

Centro 

Universitário 

Salesiano de 

São Paulo 

A escola e a educação sócio-

comunitária: a construção do 

projeto político-pedagógico da 

EE Professor Hildebrando 

Martins Sodero em relação 

com a proposta de Educação 

Sócio-comunitária em 

processo de construção. 

 

Fazer uma aproximação entre a 

dinâmica da educação escolar e a da 

educação sócio-comunitária no 

processo de construção do Projeto 

Político Pedagógico 

2007 

Rosineide 

Barbosa 

Xavier.(M) 

PUCSP A compreensão de diálogo em 

uma experiência de construção 

coletiva do projeto político-

pedagógico: um estudo à luz 

do pensamento de Martin 

Buber e Paulo Freire. 

Investigar como gestores, educadores e 

representantes de uma comunidade, 

situada em um bairro na zona norte de 

São Paulo, compreendem o diálogo, a 

partir da experiência vivida no processo 

de construção coletiva do projeto 

político-pedagógico, que se 

fundamentou no pensamento de Paulo 

Freire. 

 

2009 

Deise de 

Oliveira da 

Silva.(M)  

UMESP A construção do projeto 

político-pedagógico numa 

perspectiva democrática: uma 

experiência na rede municipal 

de ensino em Santo André. 

Abordar os esforços para a 

democratização das escolas da rede 

municipal de Santo André (SP) e as 

políticas públicas implementadas para 

atingir esse fim, no período de 1997 a 

2008, tendo como foco principal a 

construção do projeto político 

pedagógico como alternativa 

democrática. Busca identificar a criação 

de mecanismos que corroboraram com 

essa construção. 

2009 

 

 

Tendo selecionado os trabalhos, fiz a leitura do resumo e da introdução de cada 

um para ter uma visão de como esse tema vem sendo discutido. Os trabalhos de Duarte 

(2009) e Silva (2009) fazem menção à legislação escolar e a sua importância como 

conquista para a construção da democracia após a constituição de 1988. 

 

O Brasil saía de um período de regime ditatorial cujo caráter autoritário e 

centralizador era questionado por setores progressistas que reivindicavam a 

implantação de relações mais democráticas e procedimentos transparentes: o 

movimento “Diretas Já”, que se estendeu pelos anos de 1984 e 1985, 

pleiteava o retorno de eleições diretas para presidente da República enquanto 

que os movimentos grevistas questionavam, desde o final da década de 1970 

a ausência de liberdade de organização sindical, política e associativa. Neste 

contexto de mudanças, deu-se início o debate acerca de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira (DUARTE, 2009, p. 88). 
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O projeto pedagógico aparece no espaço escolar como um instrumento, para 

consolidar o exercício da democracia. “Tendo que reconhecer os limites da gestão 

escolar historicamente centralizada e hierarquizada, observando a importância do PP 

neste processo como a criação de um mecanismo de participação para que uma nova 

cultura de gestão da escola fosse construída”. (SILVA, 2009, p.34).  

Encontrei convergências no material produzido, quanto ao reconhecimento da 

importância da construção do projeto pedagógico como documento norteador das ações 

da escola, porém os autores abordam o tema de diferentes maneiras. Alguns autores 

abordam o tema, partindo de uma perspectiva filosófica. Garcia (1999), por exemplo, 

utiliza a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Para ele,  

 

o projeto político-pedagógico, como expressão operativa de uma 

intencionalidade ético-política da ação educacional, definida e assumida 

coletivamente por todos os sujeitos de ação envolvidos na práxis escolar, 

torna-se a possibilidade de uma intervenção intersubjetivamente construída 

através de ações coordenadas dentro de processos comunicativos que, tendo 

por condição de sua possibilidade a autonomia da escola em relação ao 

sistema educacional em seus diversos níveis, configuram relações de 

solidariedade e cooperação, pautados em acordos normativamente 

estabelecidos no sentido de uma gestão escolar efetivamente democrática 

(GARCIA, 1999, p.25). 

 

E continua:  

 

A construção e gestão democrática do projeto político-pedagógico possibilita 

a reconstrução da conexão entre processos sistêmicos e processos 

comunicativos na práxis escolar. De fato, a articulação das ações coordenadas 

por conexões funcionais e as ações coordenadas pelo entendimento 

intersubjetivo, em processos interativos, implica, na relação dialética 

instituinte-instituido, a instauração de novas relações ao nível macro-

institucional de gestão educacional (coordenação normativas das relações 

sistema-escola) e ao nível micro-institucional de gestão educacional 

(coordenação normativa das relações interpessoais no cotidiano escolar), nos 

eixos administrativo, financeiro e pedagógico (GARCIA, 1999, p.25). 

 

Schmidt Neto (2005), também em uma perspectiva filosófica, utiliza-se da teoria 

da complexidade desenvolvida por Edgar Morin:  

 

Tendo em vista a construção do projeto político-pedagógico, o trabalho 

discute os conceitos de consenso, conflito, democracia, totalidade, 

intencionalidade, identidade, dinamismo e transparência fazendo uso da 

dialógica, a partir do pensamento de Edgar Morin, o presente estudo aborda 

algumas propostas de participação dos sujeitos, tendo como critério o efetivo 

espaço de participação do sujeito, não apenas na construção do projeto 
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político-pedagógico, mas também na construção de sujeitos conscientes da 

complexidade do real e de si mesmos (SCHMIDT NETO, 2005, p. 15). 

 

Nesses trabalhos, percebe-se que os autores se dedicaram a entender a 

construção do PP, focalizando o efeito que esse projeto surtiu na comunidade escolar 

com a construção de um novo discurso no interior da escola, que poderia produzir novas 

relações entre esses atores. 

Baseada nos conceitos propostos por Martin Buber e Paulo Freire – vistos pela 

autora como grandes pensadores da dialogicidade humana –, Xavier (2009) entende a 

construção do projeto pedagógico como uma dimensão específica do agir pedagógico, 

que constitui um momento privilegiado de diálogo entre as partes envolvidas no seu 

processo.  

 

O processo de construção coletiva do projeto político-pedagógico, por ser 

uma experiência em que se buscou a prática dialógica entre seus 

participantes, foi à situação educacional à qual os participantes desta pesquisa 

se voltaram para refletir sobre a própria compreensão de diálogo (XAVIER, 

2009, p. 20).   

 

No estudo de Xavier (2009), pode-se observar a ênfase dada, ou diálogo, no 

espaço da escola, o objetivo do projeto estava em estudar a relação entre esses atores na 

construção do PP.  

Outro aspecto que chama a atenção, na maneira de abordar o tema projeto 

pedagógico, é a importância dada aos diretores e aos coordenadores pedagógicos (CPs), 

na construção do PP. Em alguns trabalhos, eles são colocados como peça central e 

importantíssima nesse processo, até mesmo acima dos demais sujeitos envolvidos. 

Duarte (2007), ao analisar a figura do professor coordenador das escolas públicas 

estaduais paulistas, entende que a presença desse profissional para a efetivação do PP é 

grande conquista:  

 

A presença do Professor Coordenador nas escolas públicas do Estado, bem 

como a introdução do (HTPC) na jornada de trabalho, fazia parte das 

reivindicações históricas não só do sindicato da categoria dos professores 

expressa na pauta da APEOESP, mas também dos profissionais envolvidos 

com a educação pública. Ambos os setores entendiam que o professor 

coordenador (PC) poderia articular a construção de um projeto pedagógico 

voltado a sanar as debilidades do processo educacional no quadro de uma 

gestão escolar democrática, organizada de forma colegiada e expressa num 

Conselho de Escola atuante (DUARTE, 2007, p. 28). 
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As escolas estaduais conseguiram, por meio da luta sindical, a criação do cargo 

de professor coordenador. Nas escolas estaduais, esse profissional afasta-se da sala de 

aula para desempenhar um novo papel como articulador entre as questões pedagógicas e 

a sala de aula, constituindo, assim, a figura de outro profissional que os professores 

poderiam contar além do diretor. Porém, esse professor, agora designado, poderia voltar 

a qualquer momento para suas aulas. Seu cargo é transitório e instável, diferentemente 

do que ocorre na prefeitura de São Paulo, onde esse profissional acessa o cargo por 

meio de concurso público, tornando-se efetivo na função.  

Na prefeitura de São Paulo, o coordenador pedagógico (CP), como é chamado, 

escolhe sua escola de atuação, e só se remove se quiser, caracterizando, assim, uma 

maior autonomia para desenvolver e propor um trabalho diferenciado. Na visão de 

Duarte (2007), esse profissional é essencial para o sucesso do PP da escola, entendido 

como “aquele refletido e construído por um grupo colegiado de pessoas (professor, 

diretor, professor coordenador, pais, funcionários da escola e alunos) que tenham em 

comum o compromisso com a qualidade de ensino e com as necessidades de assegurar 

ao aluno sua permanência na escola” (DUARTE, 2007, p. 87). Em sua pesquisa, ela que 

também já foi PCP, deixa claro que 

 

a presença do Professor Coordenador nas Escolas Públicas Estaduais é 

estratégica. A ele cabe o compromisso político de iniciar no interior das 

escolas uma prática ainda não consolidada em seu dia-a-dia, que exige 

empenho, persistência e crença naquilo que se quer. Mas será que esse 

profissional tem conseguido desempenhar adequadamente seu papel no 

interior das unidades escolares? Tem ele utilizado os espaços do HTPCs para 

mobilizar o grupo de professores e motivar pais e alunos para a construção 

integrada do Projeto Político- Pedagógico de sua escola? (DUARTE, 2007, p. 

87) 

 

A mesma importância é dada à figura do diretor no trabalho, escrito por 

Evangelista (2007, p. 110): 

 

 O diretor de escola é sempre um orientador e articulador de ações visando o 

sucesso da unidade escolar, portanto, deve estar consciente de sua 

responsabilidade em guiar o grupo, valorizar as ações positivas e sugerir 

mudanças necessárias. 

 

As pesquisas indicam a importância da equipe gestora no processo de elaboração 

e construção do PP. Uma convergência encontrada na análise dos trabalhos foi o 

entendimento de que o PP deveria ser mais que um documento escrito no começo do 
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ano letivo e guardado na gaveta; antes deveria ser construído e retomado durante todo o 

ano escolar. Encontram-se essas referências nos escritos de Silva (2007), Duarte (1999), 

Marques (2004) e Evangelista (2007).  

Divergências também foram encontradas, Silva (2009) fez a sua pesquisa na 

Escola São Judas Tadeu – lugar que, segundo a autora, é um modelo de escola onde o 

PP ocorre de maneira plena e satisfatória. Para ela, o projeto foi construído com o apoio 

somente dos professores – os pais não participaram, pois não tinham tempo ou interesse.  

 

A contribuição dos professores se concentra mais na proposta pedagógica 

curricular da disciplina de formação de cada um; os funcionários contribuem 

de acordo com a função que desempenham; os pais, por sua vez, têm sua 

participação restringida a reuniões sobre a vida escolar dos filhos, com 

exceção dos envolvidos no Conselho Escolar e na APMF; os alunos pouco 

conhecem do Projeto Político-Pedagógico da escola, pelo menos, no que diz 

respeito ao documento escrito; para os pedagogos, ainda compete à parte 

mais trabalhosa (SILVA, 2009, p. 83). 

 

Essa é uma declaração constante nos trabalhos, pois, apesar de reconhecer a 

importância da participação de todos que fazem parte da unidade escolar, muitas vezes, 

não contam com a participação de todos. Ainda, segundo Silva (2007, p. 30):  

 

Apesar de dez anos de instituição da gestão democrática, pela lei, é pouco 

tempo para que ocorram mudanças significativas na administração das 

escolas. O que se pode afirmar, com base em experiências próprias, é que já 

existe, por parte dos gestores, a preocupação em dirigir as escolas de forma 

mais participativa e há, nessas instituições, uma busca constante pela tão 

falada autonomia que a lei estabelece. 

 

Mas, esse não foi o mesmo diagnóstico encontrado no trabalho desenvolvido por 

Evangelista (2007), que encontrou na construção do PP participação de todos: 

 

É importante registrar o quanto foi gratificante percorrer este caminho de 

construção coletiva em uma escola pública de educação infantil de periferia, 

com pouquíssimos recursos materiais e financeiros, os quais são provenientes 

das contribuições espontâneas dos pais e da arrecadação em festas 

promovidas na escola, com falta de recursos humanos no quadro de pessoal e 

com comprometimento na estrutura física do prédio. Com tudo isso, os 

profissionais dessa unidade escolar assumem a educação formal de suas 

crianças. Por todas essas questões, dispus-me a estudar sistematicamente 

sobre assuntos educacionais e me abri para o novo, com o olhar voltado para 

o lado positivo das pessoas e no enfrentamento dos problemas. Acreditei, 

mesmo quando parecia impossível, que tudo daria certo, que as pessoas 

participariam efetivamente no processo educacional na EMEI, que os pais 

corresponderiam significativamente com sugestões e decisões sempre que 

necessário e que haveria o envolvimento e o comprometimento das pessoas 

parceiras deste trabalho.     
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E prossegue: 

 

A participação dos pais e da comunidade não se limita apenas a assistir às 

reuniões para as quais são convocados e/ou convidados. Na EMEI “Florípes 

Silveira de Souza” não havia, em 2004, quando se iniciou esse trabalho, a 

prática da participação dos pais na escola. Porém, havia o meu desejo e 

minha intenção em construir o projeto político-pedagógico de maneira 

coletiva e democrática. Acreditava na participação dos pais e da comunidade 

na unidade escolar e para que esta ideia se efetivasse tornou-se necessário 

que tanto os pais como a comunidade se sentissem respeitados e 

reconhecessem a importância de exercerem seus direitos de participação 

(EVANGELISTA, 2007, p. 111). 

 

Concentrando sua pesquisa na educação infantil e na importância de um projeto 

novo e diferenciado para essa modalidade de ensino, Evangelista (2007) demonstra 

comprometimento e envolvimento de todos os atores participantes do espaço escolar – 

não obstante, seu trabalho foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) onde inclusive a autora era a diretora.  

É evidente a dificuldade de romper com as práticas alheias ao trabalho coletivo, 

e a participação foi difícil – situação comprovada nas pesquisas analisadas. Para Veiga 

(2001, p. 119), “Democracia e participação são os pilares que fundamentam a 

possibilidade de empoderamento da comunidade escolar na perspectiva da instituição 

educativa pública e de qualidade”. Entretanto, por meio das leituras, verifica-se uma 

grande tendência em aceitar como normal a ausência de alguns atores, como pais, 

alunos e funcionários na construção do PP.  

Continuando minha investigação a respeito da produção referente ao Projeto 

Pedagógico, encontrei a dissertação escrita por Márcia Gallo, apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, 

Sociedade (EHPS) da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUCSP) com o seguinte 

título: A Parceria Presente: a relação família-escola numa comunidade da periferia de 

São Paulo.  Em sua dissertação, a autora descreve que atuou como docente na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Presidente Campo Salles, no período entre 

1976 e 1980, foi removida para outra escola e retornou no ano 2000. Sua pesquisa foi 

realizada entre 2002 e 2004.  

Um dos indicadores que a levou a realizar tal pesquisa foi a preferência dos 

moradores em matricular seus filhos nessa escola, por considerarem de maior qualidade 
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que as demais no bairro, e o orgulho do corpo discente em estudar nela. Para Gallo 

(2005), esses motivos despertaram seu interesse em conhecer e poder analisar, mais 

profundamente, o processo pelo qual passara a escola e a população de Heliópolis, 

especialmente no que se refere às relações que ali se estabeleceram. Considera positivo 

o resultado obtido nas relações com as famílias e na melhoria do atendimento aos 

alunos na experiência realizada na EMEF Pres. Campos Salles que, segundo sua visão, 

parece representar uma exceção no quadro das escolas, inseridas em bairros periféricos, 

com alunado oriundo de classes populares. 

O tema proposto pela autora foram as relações existentes entre as famílias e a 

escola, considerando a região urbana da periferia do Município de São Paulo, onde há o 

predomínio de populações de baixa renda: “Observando os planos de atividades 

docentes nos diversos componentes curriculares e da equipe escolar encontra-se o 

registro de objetivos que propõem a busca de meios para promover as relações família-

escola-comunidade e a cidadania” (GALLO, 2005, p. 13). 

Ela considerou relevante compreender como a escola desenvolveu seu trabalho 

em condições adversas, observadas no cotidiano das famílias que enfrentavam grandes 

dificuldades.  

 

A participação dos representantes da comunidade ainda se observa nas 

reuniões conjuntas de planejamento e replanejamento, reuniões do Conselho 

de Escola, com a representatividade de um terço dos membros composto por 

pais de alunos e outro terço por alunos da escola, reuniões de pais e 

componentes da equipe escolar, comparecimento a reuniões e eventos 

oficiais. (GALLO, 2005, p. 13). 

 

Salientou, também, a grande abertura dada a comunidade pela escola que cedia 

suas dependências para a realização de atividades de interesse da comunidade.  

 

Nos finais de semana, as salas de aula e o pátio interno são ocupados por 

associações do bairro, para a realização de encontros e reuniões religiosas 

(católicas e protestantes) e sociais; a quadra poliesportiva é ocupada para 

disputas e práticas de grupos de jovens; a sala de informática é utilizada para 

aulas dadas por voluntários. Há uma sala própria para que a comunidade 

possa guardar material. O grupo de teatro composto por alunos e ex-alunos 

utiliza as dependências da escola para ensaios e apresentações. (idem). 

 

Após essas observações, a autora apresentou o seu problema de pesquisa: 

compreender as relações e a atuação conjunta entre as famílias e a escola: seus motivos, 

sua constituição, sua abrangência.  
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Na EMEF Pres. Campos Salles desenvolveu-se um trabalho em estreita 

articulação da escola com a comunidade, chegando a estender sua ação para 

além das famílias de seus alunos. Esse trabalho se concretiza em projetos que 

buscam tratar dos problemas sociais e ambientais sentidos pelas famílias 

daquela comunidade e refletidos no dia-a-dia da escola (GALLO, 2005, p. 14). 

 

Depois de fazer o levantamento dos projetos que estavam sendo desenvolvidos 

na escola, a autora constatou que dos treze projetos, cinco, além de visar à solução de 

problemas internos, tratavam, ao mesmo tempo, de questões sociais e eram 

desenvolvidos com a participação conjunta das famílias e do pessoal da escola. Desses 

cinco, dois deles apresentavam grande relevância e abrangência tanto para comunidade 

como para a escola: a Caminhada pela Paz e Institucionalização das Comissões Internas.  

A autora focalizou seus estudos no subprojeto, denominado “Comissão de 

Integração Escola-Comunidade” que, por sua vez, derivava de um projeto maior: 

Institucionalização das Comissões Internas. 

 

 Este projeto [Institucionalização das Comissões Internas] constitui uma 

forma diferenciada de tratar os problemas que a escola apresenta: alguns 

diretamente ligados à rotina escolar e outros que envolvem ações externas e 

políticas, desde o envolvimento de pais para doarem parte do seu tempo livre 

para manutenção do prédio escolar até visitas às casas dos alunos evadidos e 

gestões junto aos órgãos oficiais e Secretarias para a indicação de pessoas a 

cargos de interesse da escola (GALLO, 2005, p. 15).  

 

A autora, depois de fazer um panorama da escola e da favela de Heliópolis, 

destaca o processo de sua criação e a maneira pela qual foi se constituindo. Como 

procedimento de pesquisa, Gallo (2005) realizou entrevistas e fichou documentos 

disponibilizados pela escola. Partindo do estudo do subprojeto Comissão de Integração 

Escola-Comunidade, percebeu que a investigação sobre a relação entre as famílias e a 

escola exigiu um percurso que acabou ampliando o rumo dos levantamentos: 

 

A investigação perseguiu as muitas facetas dessa relação para compreender o 

que seria uma ação colaborativa e coordenada, favorável às duas instituições, 

a família das classes populares e a escola pública, num ambiente urbano. 

Nesse sentido, procurando compreender o processo de atuação conjunta 

encontrada na EMEF “Pres. Campos Salles” buscou-se delimitar a análise, 

organizando os dados em quatro chaves: 

I. A origem do processo; 

II. As primeiras ações desencadeadoras do processo de atuação conjunta; 

III. O processo de implantação das Comissões Internas; 

IV. Os desdobramentos do processo de atuação conjunta. (GALLO, 2005, p. 22). 
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Ao descrever a constituição do processo de atuação conjunta, na perspectiva dos 

participantes, Gallo (2005) destaca os problemas existentes na EMEF Pres. Campos 

Salles, encontrados pela nova equipe técnica que acabara de chegar. A escola era 

considerada um lixão pelos moradores próximos e nenhum pai queria que seu filho 

fosse matriculado lá. Os alunos indisciplinados das outras escolas eram mandados para 

a EMEF. Lá ocorriam brigas diariamente, existiam diversos grupos que exerciam 

influência negativa, e o distanciamento dos pais e da comunidade era visivelmente 

claro.  

A partir dessa primeira visão, a equipe gestora passou a elaborar projetos que 

envolvessem escola e comunidade, buscando resolver os problemas. “O levantamento 

dos muitos problemas e dificuldades foi um processo que se estendeu por alguns meses, 

mesmo tendo contando com a observação do Diretor, desde o período anterior à sua 

chegada e das coordenadoras pedagógicas”. (GALLO, 2005, p.130). 

O primeiro passo tomado pela equipe gestora foi a observação: o diretor Braz 

declarou que passou a percorrer as ruas da favela e a observar o entorno da escola, 

descobrindo algumas condições que o ajudariam a compor a realidade dos alunos e da 

escola. Ainda, para a autora (idem, p. 218), o papel do diretor foi “fundamental para que 

se instalasse a parceria, para que ele pudesse atuar de forma organizada e com o apoio 

da comunidade, utilizando-se de estratégias diversificadas e pouco usuais”. Outro fator 

que contribuiu para o sucesso do projeto foi a “composição de uma equipe coesa, que se 

dedicou a organizar a escola nos primeiros tempos, foi um ponto que colaborou para 

que essa instituição começasse a ser vista de maneira diferente pelos pais e mães” 

(idem, p.219). Apesar de outros pesquisadores utilizarem, como campo de pesquisa, a 

EMEF, apenas Gallo (2005) focalizou o Projeto Pedagógico. 

Ao concluir a leitura das dissertações, tornou-se evidente a preocupação dos 

pesquisadores em ressaltar a importância de que todos os envolvidos no processo 

educacional pudessem falar e serem ouvidos. O PP e a construção desse documento 

caracterizam-se como uma excelente possibilidade de efetivação de ações democráticas 

no interior da escola; entretanto foi pouco discutida a participação dos alunos no 

processo de execução e desenvolvimento do projeto pedagógico durante o ano escolar.  

Nesta pesquisa, pretendi verificar quais ações expressam o comprometimento 

dos trabalhos desenvolvidos com os princípios do projeto pedagógico da escola. Na 
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impossibilidade de verificar o Projeto Pedagógico em sua totalidade, selecionei como 

foco da pesquisa, o projeto de ação: A República de Alunos.  

O que caracteriza a relevância desta pesquisa é a atenção dada à participação dos 

alunos na organização e desenvolvimento do Projeto Pedagógico – as pesquisas 

anteriores não se detiveram na participação dos alunos e a necessidade de envolvimento 

desses sujeitos nesse processo. Apesar de os alunos serem o foco principal da 

escolarização, o que se percebe é que não é dada a devida importância para a 

contribuição que eles podem despender no momento em que a escola elabora e executa 

o seu projeto pedagógico. Esse mesmo vácuo é percebido nas pesquisas consultadas.  

Fundamentando-me nos teóricos analisados e nas leituras das produções 

acadêmicas sobre o tema projeto pedagógico, consubstanciou-se como problema desta 

pesquisa a seguinte questão: 

→ Se é verdade que a participação dos alunos, na elaboração e execução do 

Projeto Pedagógico, auxilia em sua aprendizagem e em seu desenvolvimento como 

cidadão, qual é a importância do projeto de ação República de Alunos para a execução e 

manutenção do projeto pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles? 

Três outras questões daí decorrem: 

→ Quais foram às razões que levaram a necessidade de criar uma República de 

Alunos? 

→ Qual contribuição o projeto de ação República de Alunos oferece para 

garantir que, de fato, a participação democrática aconteça na escola? 

→ Qual é a relação existente entre a República de Alunos e a gestão da escola? 

O que essa relação expressa? 

Para responder essas questões e fundamentar, teoricamente, a investigação, 

recorri aos seguintes autores: Gimeno Sacristán (2001 e 2005), Goodson (2005) Apple 

(2006), Apple & Beane (2001), além das contribuições de estudiosos brasileiros, como 

Veiga (1995 e 2001) e Azanha (1998).  

Estabeleci como objetivo geral desta pesquisa: 

→ Investigar a execução do Projeto Pedagógico (PP) de uma escola da periferia 

de São Paulo, tendo como foco o projeto de ação República de Alunos. 

A partir do objetivo geral, estabeleci os seguintes objetivos específicos:  

→ Verificar por quais razões o projeto de ação República de Alunos foi criado, e 

se ele expressa compromisso com os princípios do PP da escola.  
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→ Verificar a atuação dos alunos e a relação do projeto de ação República de 

Alunos com a escola, as mudanças provocadas pelo projeto, sua contribuição para uma 

prática democrática e a formação cidadã dos alunos.  

→ Verificar o qual é a relação entre a República de Alunos e a gestão da escola, 

e o que essa relação expressa. 

Destarte, parto da seguinte hipótese: a participação efetiva dos alunos, na 

elaboração e desenvolvimento do projeto pedagógico, tendo como base uma gestão 

democrática, colabora tanto para melhoria da sua formação escolar, quanto para o 

aumento da sua autoestima e a ampliação da sua atuação como cidadão, contribuindo, 

inclusive, para a manutenção da organização da escola.  

O tema de pesquisa torna-se relevante porque ainda não foi focalizado, em 

trabalhos anteriores, como sujeito principal, o aluno.  

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro, “Referencial 

Teórico”, contempla os teóricos que fundamentaram a pesquisa. O segundo, “Os 

procedimentos de pesquisa: a escola e seu projeto pedagógico”, abrange o caminho 

percorrido durante a pesquisa empírica, os dados do PP da escola, e outros dados 

coletados por meio de observação de atividades desenvolvidas na escola e de entrevistas 

informais com professores. No terceiro, “A República de Alunos”, apresento a origem 

do projeto de ação, o processo eleitoral, a participação dos alunos, em diferentes 

momentos, as entrevistas com o diretor, com os professores e com os alunos envolvidos 

com a República e a análise dos dados. Por último, são apresentadas as “Considerações 

finais”. 
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CAPÍTULO – 1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) diz, em seu 

Art. 205, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e deve 

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o objetivo de 

alcançar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o mercado de trabalho.  

Corroborando com a Carta Magna brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB/96), possui a seguinte 

declaração no Art. 1º - “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. A educação, portanto, não está restrita a um único espaço 

social determinado, mas compete aos diversos setores que compõem a sociedade, o 

papel de educar os seus cidadãos. Sendo assim, a luta pela educação torna-se a luta de 

toda a sociedade.  

Como pode ser visto no Art. 206 da CF/88, a educação ministrada deve estar 

baseada em alguns princípios, entre eles destacam-se aqueles que garantem a autonomia 

organizacional da escola: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; VI 

- gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Aqueles que estão envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem podem escolher como isso acontecerá, 

competindo à escola viabilizar a melhor forma para ministrar a educação, tendo a 

democracia como fundamento principal. A escola, amparada pela legislação, base legal 

responsável por sua organização, com a participação de todos os interessados, decide 

como seus trabalhos irão se desenvolver de maneira justa e democrática.  

Após uma breve consulta à legislação, tornou-se necessária a leitura de alguns 

autores que têm sido referência para entender a escola e sua importância social.  

Gimeno Sacristán (2001), ao tratar sobre a educação obrigatória, entende que, na 

atualidade, a “invenção social”, que é a escola, aparece, hoje em dia, como sendo 

natural – todos devem ir à escola, afinal ela já é considerada parte inerente da sociedade, 

que, já a incorporou como necessária e útil para o desenvolvimento dos seus cidadãos e, 

mesmo aqueles que não a frequentaram no momento certo, devem retornar e passar por 
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este local. Todavia, o autor salienta a importância de “se reestabelecer o sentido da 

educação, para que a partir dai, se pense em um projeto transparente e comprometido 

com a mais ampla base da população, que por sua vez renovará o seu compromisso com 

a mesma” (idem, p.13).  

Nesse sentido, o conceito de educação obrigatória será utilizado para entender, a 

partir da trajetória da constituição desse direito, não só como ocorre a organização da 

escola analisada, mas também como o projeto desenvolvido pela escola contribui com a 

construção de uma educação justa e pensada para todos. 

Apesar de todas as contradições existentes – em alguns momentos, era visto 

como uma possibilidade para ilustrar o povo, considerando a educação como um meio 

de formar homens plenos e felizes (ROUSSEAU, 2004); em outros, a escola era 

opressora, disciplinadora (FOUCAULT, 1987), ou atrelada a interesses econômicos e de 

reprodução (BOURDIEU & PASSERON, 2008) –, a aceitação da ideia de que as 

pessoas devem ser escolarizadas é unânime. As críticas, em sua maioria, quando 

existem, são para que o processo de escolarização aconteça da melhor maneira possível.  

No Brasil, principalmente, em São Paulo, houve uma grande luta popular pela 

expansão do ensino público (SPOSITO, 2002). Ao falar sobre o contexto internacional, 

Gimeno Sacristán (2001) cita que, em 1948, a educação foi reconhecida como um 

direito incluído na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pode ser 

observado no Art. 26. 1- “Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 

gratuita, pelo menos no que diz respeito à educação elementar e fundamental. A 

educação elementar será obrigatória [...]”.   

A declaração dos direitos da criança, de 1959, assente que também é um direito 

da criança: 

 

(Princípio número sete): A criança tem direito de receber educação, que será 

gratuita e obrigatória pelo menos nas etapas elementares. Será dada à criança 

uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de 

igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e seu juízo individual, 

seu senso de responsabilidade moral e social, e chegar a ser membro útil da 

sociedade. 

 

É por meio da escolarização obrigatória que a sociedade acredita estar na direção 

para a diminuição das desigualdades, ou seja, é vista como um princípio gerador de 

igualdade entre os seres humanos. Porém, isso não poderá acontecer sem que sejam 

consideradas as diferenças entre aqueles que passam pela escola. É por isso que, ao 
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pensar a obrigatoriedade do acesso à educação, deve-se pensar quais medidas serão 

realizadas, para que a permanência também seja garantida. Nesse sentido, ao elaborar o 

seu Projeto Pedagógico, compete à escola seguir o que determina a LDB, nos seguintes 

artigos: 

 

Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

 

A legislação deixa claro que cada organização escolar tem a liberdade para 

elaborar e executar a sua proposta pedagógica, devendo atender às diferenças e às 

necessidades de cada unidade educacional. Sendo assim, a elaboração do Projeto 

Pedagógico não é uma incumbência somente de alguns, mas de todos aqueles que estão 

diretamente ligados ao processo de escolarização (gestores, professores, alunos e pais), 

contemplando o princípio da gestão democrática presente na legislação.  

Após ter sido constatado que a educação é um direito garantido, tanto por 

tratados internacionais, quanto pela Constituição brasileira, como fazer com que esse 

direito seja garantido na prática? É nesse cenário que a luta pela garantia de direitos se 
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deve fazer presente, pois o problema mais urgente que temos de enfrentar não é o do 

fundamento, mas o da garantia dos direitos (BOBBIO, 2004).  

Ao passo que a escolarização vai avançando rumo à democratização do ensino e 

à garantia do direito, a educação realmente se concretiza para diversas parcelas da 

população, alcançando, inclusive, aquelas de baixa renda (GIMENO SACRISTÁN, 

2001). São perceptíveis as mudanças quanto ao tipo de pessoas que frequentam a escola 

que, por sua vez, também sofre alteração. A homogeneidade de outrora não existe mais 

– o que se percebe é o aumento de um público cada dia mais heterogêneo. Dessa 

maneira, ao mesmo tempo em que a sociedade “inventou a escola”, promoveu também a 

“invenção do aluno”.  

Ao desenvolver seu Projeto Pedagógico, a escola deveria levar em consideração 

também essa heterogeneidade e buscar compreender que tipo de aluno esse projeto visa 

atender. Gimeno Sacristán (2005, p.125), demonstra a sua preocupação relacionada à 

ideia de como foi construída a categoria aluno no âmbito da escola. Para ele, “o ser que 

está na sala de aula, tal como agora o conhecemos e o representamos, é uma invenção 

tardia que surge com o desenvolvimento dos sistemas escolares”.  

A partir dessa questão, a posição da família é também fundamental. Ao 

transformar os meninos e meninas em alunos – condição que supõe determinados 

comportamentos, regras e valores impostos pelos adultos por meio da instituição escolar 

–, propõe-se uma nova identidade à criança. É por meio dessa identidade que a criança 

se relaciona com o mundo adulto, em suma, é por meio da escola, e seu sistema de 

autoridade, que a sociedade transforma a criança em aluno, ou seja, a maneira como a 

identidade de “aluno” é “inventada” tem como base a relação pedagógica. 

Para Gimeno Sacristán (2005, p. 127), da “invenção do aluno” decorre a 

“invenção do professor” – que passa também por um processo histórico, desde o 

suplente, ao substituto, especialista e, 

 

finalmente, como figura leiga que assume em nome da sociedade, 

representada pelo Estado, a missão de educar e difundir um determinado 

projeto cultural a serviço dos interesses gerais daquela, representada pelo 

Estado, a missão de educar e difundir um determinado projeto (idem, p. 128). 

 

Outra noção presente em Gimeno Sacristán (2005) é a de que, na evolução da 

idade moderna para a idade contemporânea, a nova cidadania exigia respeito às leis e à 

ordem social, graças à interiorização dos princípios defendidos, substituindo a 
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imposição pelo autocontrole. A escola, então, se transforma em um local privilegiado 

para a “formação do cidadão, assim como as prisões foram concebidas como locais de 

reeducação” (idem, p.132). Isso se passa na transição dos “internatos” medievais para os 

internatos escolares modernos.  

Primeiramente, a escola caracterizou-se como uma das instituições relacionadas 

às tecnologias de controle social. Nesses espaços, caracterizados como instituições 

totais, os alunos eram integrados por meio de um sistema de vigilância total. A própria 

evolução da escola moderna fugiu a esse modelo de instituição total, pelo fato de que os 

alunos não são vigiados o dia todo, pois, diferentemente do que ocorria no internato, os 

alunos têm contato com o mundo externo ao irem para casa. Esse aspecto amenizaria a 

pressão da vigilância. 

A modernidade trouxe outras tecnologias de controle, centradas na ideia de 

controles invisíveis e sugestivos, a exemplo do que ocorre com os meios de 

comunicação em massa. Dessa forma, a própria flexibilização da vigilância da escola 

traz a oportunidade para que, “a partir de uma proposição reflexiva e crítica, a educação 

no tempo e espaços vigiados ainda [seja] um lugar em que se pode desenvolver a crítica 

libertadora dos controles invisíveis e sugestivos” (GIMENO SACRISTÁN, 2005, p. 

136). 

No tocante ao “Controle sobre o sujeito e sobre as formas de estar com os 

demais na escola, [...] avalia que as ‘práticas institucionais’ da escola vinculam 

mecanismos de controle do comportamento dos indivíduos”. (idem, p. 152). Isso 

decorre das necessidades da instituição escolar de cumprir com os objetivos impostos 

pela família e pelo Estado de educar os sujeitos imaturos. Para tal, a escola seria 

detentora de um poder delegado por essa mesma família e o Estado.  

 

Nas formas explícitas e implícitas de funcionamento, em seus regulamentos, 

códigos não escritos de conduta, regimes de prêmios e castigos, etc., que 

organizam as condutas dos alunos e suas relações com os outros; sobretudo 

as verticais com seus ‘superiores’, assim como as horizontais com seus 

companheiros, isto ocorre dentro de certo grau de flexibilidade, o que dá 

margem para que existam diferentes tipos de alunos (GIMENO 

SACRISTÁN, 2005, p.152). 

 

Como se pode observar, com o passar do tempo, muitas mudanças ocorreram, 

nas instituições escolares, e muitas dessas práticas seriam consideradas inadmissíveis, 

na atualidade, se se pensa em uma escola que respeite o aluno e sua individualidade. O 
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que se percebe, porém, é que alguns resquícios ainda permanecem. Cabe à escola, ao 

elaborar sua proposta, visar a uma pratica inovadora.  

Goodson (2005) contribui para aprofundar o entendimento do processo de 

elaboração do PP e do currículo. Para ele, o currículo, em sua forma escrita, expressa as 

intenções e os desejos almejados por todos que ajudaram na sua elaboração, porém 

somente a leitura do documento não permite dissipar as dúvidas que vão surgindo 

quanto à real aplicação do projeto, no processo de escolarização.  

Na relação entre a construção do currículo e o PP da escola, o currículo é 

considerado um campo-chave para os estudos relacionados à escolarização. Na verdade, 

esse termo precisa ser amplamente examinado, pois, “como qualquer outra reprodução 

social, ele constitui o campo de toda sorte de estratagemas, interesses e ralações de 

dominação” (GOODSON, 2005, p.105). Sendo assim, o estudo do currículo é 

necessário para que seja possível entender quais são as lutas, os interesses e os conflitos 

no momento de sua definição, pois é, em torno dessa definição do currículo escrito, que 

fica configurado uma prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as 

aspirações e objetivos de escolarização. As lutas que precedem a definição pré-ativa de 

currículo também precisam ser analisadas, pois seriam consideradas ingênuas e sem 

consistência teórica as afirmações que julgam como mais importante a prática em sala 

de aula, ou aquelas que tentam separar política da educação – antes de tudo, os 

fundamentos que deram sentido a determinada prática precisam ser entendidos. 

Goodson (2005, p.21), ao estudar a “confecção do currículo”, em nível pré-ativo, 

faz duas afirmações:  

 

Em primeiro lugar, que o estudo do conflito em torno da definição pré-ativa 

de currículo escrito irá aumentar o nosso entendimento dos interesses e 

influências atuantes neste nível. Em segundo lugar, que este entendimento 

nos fará conhecer melhor tanto os valores e objetivos patenteados na 

escolarização quanto à forma como a definição pré-ativa pode estabelecer 

parâmetros para a ação e negociação interativa no ambiente da sala de aula e 

da própria escola. 

 

A partir de uma visão construcionista do currículo, é necessário identificar as 

áreas e níveis em que o currículo é produzido, negociado e reproduzido. Todavia, há 

uma distinção entre o currículo escrito e o currículo como atividade em sala de aula. Ao 

citar Rudolph (1977, p.6), Goodson (2005) exemplifica o risco de se estudar apenas o 

currículo escrito, “a melhor forma de se ler erradamente e erradamente interpretar um 
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currículo é fazê-lo tomando-se como base um catálogo. Catálogo é coisa muito sem 

vida, muito desencarnada, muito desconexa e, às vezes, intencionalmente enganosa”.  

Alguns afirmam que o currículo escrito é sem sentido, e até mesmo irrelevante 

para a prática, pois existe um abismo entre o que é escrito e o que é posto em prática. 

Dependendo da natureza da construção pré-ativa dos currículos, entretanto, pode-se 

chegar a uma estreita relação entre teoria e prática, ou entre currículo escrito e currículo 

ativo. Goodson (2005) salienta, ainda, que o conhecimento existente acerca da 

construção pré-ativa é tão insignificante que torna praticamente inexequível qualquer 

estudo mais amplo sobre ligações entre as fases pré-ativas e a prática. 

Se assumirmos uma postura mística frente ao currículo, portanto, estaremos 

assumindo como se o currículo sempre existisse de maneira incontestável. Sendo assim, 

não se pode realizar qualquer análise da escolarização sem, ao mesmo tempo, 

questionar, os seus pressupostos, seus conteúdos e suas prioridades. Goodson (2005) 

está se referindo à “invenção das tradições”, numa área de produção e reprodução 

sociais – o currículo escolar –, na qual as prioridades políticas e sociais são 

predominantes.  

 

Inclui tanto tradições realmente inventadas, construídas e formalmente 

instituídas, quanto tradições que emergem de modo menos definível num 

período de tempo breve e datável – coisa talvez de alguns anos – e que se 

estabelecem com grande rapidez. [...] Tradição inventada significa um 

conjunto de práticas e ritos: práticas normalmente regidas por normas 

expressas ou tacitamente aceitas; ritos – ou natureza simbólica – que 

procuram fazer circular certos valores e normas de comportamento mediante 

repetição, que automaticamente implica em continuidade com o passado. De 

fato, onde é possível, o que tais práticas e ritos buscam é estabelecer uma 

continuidade com um passado histórico apropriado. (HOBSBAWN, 1985 

apud GOODSON, 2005).  

 

A elaboração do currículo pode ser visto como a invenção de uma tradição. No 

discurso escolar, é muito comum ouvir as expressões “disciplinas tradicionais” ou 

“matérias tradicionais”, quando estão em disputa com alguma inovação, ou mudança na 

prática. E é justamente no currículo escrito que essa tradição encontra a sua maior 

guarita, não como uma tradição pronta e acabada, mas como algo que vai se 

estabelecendo, necessitando de defesa e com o tempo sendo assimilada e mistificada. 

“Obviamente, se os especialistas em currículo, os historiadores e sociólogos da 

educação ignoram, em substância, a história e construção social do currículo, mais 
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fáceis se tornam tal mistificação e reprodução de currículo tradicional” (GOODSON, 

2005, p.27).  

Para ampliar a análise a respeito do currículo, utilizei as ideias desenvolvidas por 

Apple (2006) acerca de “neutralidade”. Por vezes, as compreensões que temos das 

forças sociais e econômicas que compõem a nossa sociedade desigual, estão reduzidas a 

um como fazer, como organizar e como desenvolver, ou seja, dependendo da maneira 

como se desempenha determinados papéis, poder-se-á, ou não, obter o êxito esperado. 

Por viver em uma sociedade altamente tecnológica, passa-se a esperar que o uso da 

técnica correta leve à eficiência, desconsiderando a ação cotidiana das pessoas reais. 

Dessa maneira, a administração escolar passa a ser gerida com base na neutralidade e na 

diminuição da busca por justiça. 

 

Ao mesmo tempo, as considerações sobre justiça da vida social são 

progressivamente despolitizadas e transformadas em problemas supostamente 

neutros que podem ser resolvidos pela acumulação de fatos empíricos 

neutros, os quais, quando reinseridos em instituições neutras como as escolas, 

poderão ser orientados pela instrumentação neutra dos educadores. [...] 

presumimos que nossa atividade é neutra e que, por não adotarmos uma 

postura política, estejamos sendo objetivos. (APPLE, 2006, p.42). 

 

Essa ideia servirá para entender que a escola é constituída por pessoas que 

realizam escolhas e, por mais que declarem não atender nenhum interesse, sabe-se que o 

simples fato de escolher uma determinada ação, já se concretiza como uma escolha 

movida por algum interesse. É necessário, então, desvendar essa neutralidade para que 

seja manifesta como escolha real, sincera. Segundo Apple (2006, p. 46), “qualquer 

apreciação crítica do papel da educação em uma sociedade complexa deve ter pelo 

menos três elementos. É preciso situar o conhecimento, a escola, e o próprio educador 

nas verdadeiras condições sociais que “determinam” esses elementos”. 

Para situar a presente pesquisa, nas condições históricas em que se encontravam 

as pessoas que dela participaram, questionaram-se as ações que apareciam como já 

determinadas e constituídas no espaço escolar. Para ir além das hipóteses do senso 

comum, foi utilizado o conceito de currículo oculto – “ensino tácito das normas, valores 

e inclinações aos alunos, ensino que permanece pelo simples fato de os alunos viverem 

e lidarem com as expectativas institucionais e rotinas das escolas todos os dias durante 

vários anos” (APPLE, 2006, p.48). 
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Ao tratar da concepção de currículo, Apple (idem) afirma que alguns autores 

dizem que a escola não tem se mostrado de maneira atrativa e estimulante; outros 

chegam a afirmar que nem mesmo os professores sabem o que estão fazendo nesse 

espaço. Entretanto, tais considerações são errôneas, uma vez que demonstram serem 

completamente a-históricas. 

 

Em primeiro lugar a escola foi criada para ensinar exatamente este tipo de 

educação, existe um currículo oculto que não é tão desconhecido como 

alguns educadores acreditam ser. Em segundo lugar essa perspectiva ignora o 

papel capital, exercido pela escola na sociedade cada vez mais 

industrializada. (Apple, 2006, p. 52). 

 

Sendo assim, a escola parece fazer exatamente o que lhe cabe como instrumento 

reprodutor da ideologia dominante, atuando na formação de indivíduos que sempre 

estarão disponíveis e prontos para serem úteis na vida interior de uma ordem social, 

econômica e completamente estratificada. Apple (1998) declara que os críticos da 

escola apresentam uma crítica demasiadamente simples acerca da real importância do 

seu papel – muitos acreditam que basta encontrar o melhor meio de se ensinar que tudo 

estará resolvido. 

Para Apple (2001), como se vive em uma sociedade de classes, a luta pela 

conquista de direitos não acontece de maneira tranquila, sem que haja a resistência dos 

grupos dominantes a qualquer mudança que possa interferir em seu projeto de 

dominação. Dessa maneira, no campo da educação, esses grupos dominantes tendem a 

querer impor um tipo de conhecimento oficial que visa conservar as estruturas que 

legitimam o seu poder sobre os demais. É nesse contexto que a presente pesquisa 

pretende contribuir com a produção do conhecimento acerca de como ocorre a 

construção do projeto pedagógico de uma escola de periferia que declara pretender ir 

além das determinações do sistema. 

As políticas neoliberais tem tomado conta de diversos setores da sociedade. 

Sendo assim, uma nova forma de controle e gerenciamento dos serviços públicos se faz 

presente, deixando margem para que os interesses do mercado financeiro comecem a se 

sobrepor aos assuntos do setor público. Lemas, como qualidade total, performance e 

excelência, passam a determinar as novas relações. (BALL, 2002). Ao trazer esses 

novos jargões do mercado financeiro para o mundo da escola, a educação torna-se um 

instrumento na defesa dos valores econômicos – o que importa é a maximização dos 
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lucros com a diminuição dos gastos e a perda da qualidade. Compete às escolas, dessa 

forma, darem os resultados satisfatórios ao sistema, e essa ideologia pode se tornar 

ainda mais forte nas periferias (PEREIRA, 1967).  

As reflexões desenvolvidas por Apple (2006) permite entender que a questão do 

currículo desenvolvido na escola não trata apenas de um problema técnico, ou da 

maneira como os alunos aprendem, antes se deve pensar em termos ideológicos. As 

pessoas necessitam questionar o que se entende por conhecimento autêntico, ou seja, 

aos interesses de quais grupos ou classes sociais determinadas o currículo desenvolvido 

na escola tem atendido e se contribui para a ampliação da democracia.  

Apple & Beane (2001), nesta pesquisa, aprofundam a ideia de escola 

democrática, pois, ao explicitar a relação existente entre a organização da escola e o 

currículo desenvolvido em seu interior, eles demonstram que o currículo pode 

contribuir, ou não, para o desenvolvimento e manutenção da democracia na escola 

pública. Por escola democrática, Apple & Beane (2001) entendem que são as escolas 

que proporcionam o desenvolvimento de um modo de vida democrático, dando 

destaque às seguintes condições:  

 

1. O livre fluxo das ideias, independentemente de sua popularidade, que 

permite às pessoas estarem tão bem informadas quanto possível. 

2. Fé na capacidade individual e coletiva de as pessoas criarem condições 

de resolver problemas. 

3. O uso da reflexão e da análise crítica para avaliar ideias, problemas e 

políticas. 

4. Preocupação com o bem-estar dos outros e com “o bem comum”. 

5. Preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e das 

minorias. 

6. A compreensão de que a democracia não é tanto um “ideal” a ser 

buscado, como um conjunto de valores “idealizados” que devemos viver 

e que devem regular nossa vida enquanto povo. 

7. A organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de 

vida democrático. (APPLE & BEANE, 2001, p.17). 

 

Nesse sentido, Apple & Beane (2001) apresentam indicadores das características 

que uma escola deve apresentar para ser considerada democrática. Quase todos os dias, 

os jornais impressos e os noticiários televisivos retratam o assunto da violência e a 

indisciplina presente nas escolas. Com a constante repetição desses fatos, o conceito de 

democracia e autonomia parece perder força frente aos ataques imputados por aqueles 

que clamam por uma estrutura escolar mais rígida e autoritária, que imponha somente 
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regras ao invés de liberdade e mais autonomia. Contrariando essa lógica nefasta, uma 

escola democrática 

 

deve ser marcada pela participação geral nas questões administrativas e de 

elaboração de políticas. Comitês, conselhos e outros grupos que tomam 

decisões no âmbito da escola incluem não apenas os educadores 

profissionais, mas também os jovens, seus pais e outros membros da 

comunidade escolar. Nas salas de aula, os jovens e os professores envolvem-

se no planejamento cooperativo, chegando a decisões que respondem às 

preocupações, aspirações e interesses de ambas as partes. Esse tipo de 

planejamento democrático, tanto no âmbito da escola quanto no da sala de 

aula, não é uma “engenharia de unanimidade” para se chegar a decisões 

predeterminadas que muitas vezes tem criado a ilusão de democracia, mas 

uma tentativa genuína de respeitar o direito de as pessoas participarem na 

tomada de decisões que afetam sua vida. (APPLE & BEANE, 2001, p. 31). 

 

A escola pública pode dar uma grande contribuição para a construção e o 

fortalecimento da democracia, segundo Apple & Beane (2001), ao possibilitar o 

reconhecimento e desmistificação das conexões históricas entre os grupos que 

detiveram o poder e a cultura – preservada e distribuída pelas escolas. Ao criticar o 

modelo neoliberal e neoconservador que visam desmantelar os programas sociais e 

econômicos que permitiam aos cidadãos terem uma vida melhor, esse sistema arruína a 

prática eficaz da democracia.  

Nesse contexto, a educação tem um importante papel a desempenhar na 

interrupção das políticas e ideologias neoliberais que determinam qual deve ser o 

conhecimento legítimo. É nesse sentido que se faz necessário investigar que tipo de 

currículo tem sido proposto para uma escola composta, em sua maioria, por alunos 

oriundos de uma comunidade pobre; até que ponto o projeto pedagógico e seus 

subprojetos de ação foram desenvolvidos visando à inovação e contribuindo para a 

construção de uma escola com democracia.  

Autores, como Gimeno Sacristán (2001 e 2005), Goodson (2005) e Apple (2001 

e 2006), gozam de um grande prestígio internacional devido às pesquisas no campo do 

currículo e cultura escolar. Todavia, para a realização desta dissertação, buscou-se 

também a contribuição de estudiosos brasileiros que têm se dedicado ao problema da 

elaboração do projeto pedagógico.  

Para Veiga (1995, p. 9), o Projeto Pedagógico da escola – e sua importância para 

o desenvolvimento das práticas ali propostas – deve ser fundamentado “na ideia de que 
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ele é a própria essência do trabalho que a escola desenvolve no âmbito de seu contexto 

histórico, o que significa a singularidade de cada projeto”. 

Dessa maneira, entende que deve haver empenho no desenvolvimento do PP, 

pois é ele quem dá sentido ao seu trabalho. Entretanto, há dificuldades no processo de 

elaboração do projeto pedagógico, que vão desde a omissão dos profissionais da escola 

até a ausência do poder público – que não proporciona condições necessárias para a sua 

efetivação. Para Veiga (1995), essas justificativas não podem servir de sustentação para 

a não existência de um Projeto Pedagógico de qualidade.  

 

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo. (...) Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas 

responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tome 

essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias. (VEIGA, 1995, 

p.12).  

 

Etimologicamente, a palavra “projeto” vem do latim projectu, particípio do 

verbo projicere, que significa “lançar para diante” (VEIGA, 1995). Cabem às escolas 

construir e planejar o que pretendem realizar com seus alunos, tendo em vista que esse é 

o espaço privilegiado para realização do ato de educar. Mas, para que essa construção 

aconteça de fato, os atores envolvidos devem entender que “a escola não pode mais ser 

dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador que dita às normas e 

exerce o controle técnico e burocrático” (idem, 1995, p. 30).  

As escolas precisam construir um projeto pedagógico pautado na democracia e 

no compromisso com a educação pública, ressaltando alguns princípios que devem 

nortear o projeto pedagógico: a) igualdade de condições para acesso e permanência na 

escola; b) qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais; c) 

gestão democrática que deve abranger as dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira; d) liberdade associada à ideia de autonomia, e por fim e) a valorização do 

magistério que é um principio central na discussão do PP. (VEIGA, 1995). 

 

O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho 

pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo e 

como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto 

social imediato, procurando preservar a visão de totalidade (VEIGA, 1995, p. 

14). 
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Esse ponto abre outras possibilidades de análise do PP da EMEF Presidente 

Campos Salles. É nesse sentido que busquei ir além do documento, estudando as ações 

desenvolvidas pela escola e o seu papel em educar os cidadãos.   

 

O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou 

encaminhado às autoridades educacionais como prova de cumprimento de 

tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, 

por todos os envolvidos na dimensão pedagógica, nele reside à possibilidade 

da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo (VEIGA, 1995, 

p. 30). 

 

Ao construir o PP, que é a própria organização do trabalho pedagógico, a escola 

deve entende-lo como um instrumento de luta, como uma forma de contrapor-se à 

fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotinização, à dependência e aos efeitos 

negativos do poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração central. O 

estudo do PP possibilita diagnosticar as finalidades da escola; a estrutura 

organizacional; o currículo; o tempo escolar; o processo de decisão e as relações de 

trabalho. Entretanto, neste trabalho, decidiu-se estudar a importância dos alunos nesse 

processo de construção. 

Para compreender a elaboração de um PP que demonstre ser um diferencial em 

sua prática, “[...] temos que nos alicerçar nos pressupostos de uma teoria pedagógica 

critica viável, que parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os 

problemas da educação e do ensino de nossa escola. (...) deve estar ligada aos interesses 

da maioria da população” (VEIGA, 1995, p.27).  

A escola, ao atuar como espaço privilegiado para exercício do ato de ensinar, 

tem, no seu projeto pedagógico, a expressão concreta desse ato, mas desde que ele seja 

um projeto vivo, que faça parte do cotidiano das pessoas que compõem esse espaço. 

 

Deve-se considerar o projeto político-pedagógico como um processo 

permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que não é descritiva 

ou constitutiva, mas é constitutiva. Por outro lado, propicia a vivência 

democrática necessária para a participação de todos os membros da 

comunidade escolar e o exercício da cidadania (VEIGA, 2001, p.13).  

 

Cabe à escola a elaboração de seu projeto, levando em consideração as suas 

próprias necessidades. Dessa maneira, não existe um modelo pronto, como se fosse uma 

receita a ser seguida: 
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Isso significa uma enorme mudança na concepção do projeto político-

pedagógico e na própria postura da administração central. Se a escola nutre-

se da vivência cotidiana de cada um de seus membros, coparticipantes de sua 

organização do trabalho pedagógico à administração central seja o Ministério 

da Educação, a Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, não compete a 

eles definir um modelo pronto e acabado, mas sim estimular inovações e 

coordenar as ações pedagógicas planejadas e organizadas pela própria escola 

(Veiga, 2001, p. 15). 

 

Azanha (1998) trata a questão da autonomia da escola na construção de seu 

projeto – tema que passou a ser recorrente no discurso educacional. Para ele, a 

“autonomia da escola apenas ganha importância se significar autonomia da tarefa 

educativa. Se assim não for, o assunto se resume a uma mera questão regimental” 

(AZANHA, 1998, p. 36). Entretanto, a escola precisa ir além da mera construção; 

precisa se comprometer com a sua execução, sem deixar de levar em consideração o 

contexto no qual está inserido.  

Cada escola deve ser responsável por seu projeto pedagógico, fugindo, assim, 

das tendências de homogeneização do ensino. Dessa maneira, ao assumir o 

compromisso de ser autônoma, a escola se compromete a desenvolver um projeto 

próprio que respeita a sua diversidade e busca efetivar uma educação pública, por meio 

de práticas que ampliam a vivência democrática das pessoas. Sabe-se que essa 

autonomia já é garantida por lei, contudo Azanha (1998) afirma que a escola deve tomar 

cuidado para que essa autonomia não se transforme em uma simples exigência legal: 

 

O problema pode reviver e até se agravar pelo risco de que órgãos da administração 

entendam que convém estabelecer normas, prazos e especificações para que as escolas 

cumpram uma nova exigência legal: a do projeto pedagógico. Se isso acontecer – e o 

risco sempre existe – aquilo que poderia ser um caminho para a melhoria do ensino 

público transforma-se em mais uma inútil exigência burocrática de papelada a ser 

preenchida (AZANHA, 1998, p. 37). 

 

Deve-se, portanto, haver um esforço coletivo que envolva pais, alunos e 

funcionários para que a escola possa resolver os seus problemas e decidir quais rumos 

deverá tomar, sabendo quais são seus reais anseios e as metas que desejam cumprir. A 

interferência externa, porém, muitas vezes, propõe soluções descontextualizadas e fora 

da realidade vivida pelas pessoas que compõem o espaço escolar.  

 

Autonomia da escola numa sociedade que se pretenda democrática é, 

sobretudo, a possibilidade de ter uma compreensão própria das metas da 

tarefa educativa numa democracia. Sem essa possibilidade, não há como falar 
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em ética do professor e em ética da escola, e sem isso, a autonomia deixa de 

ser uma condição de liberdade e pode até ser facilitadora da opressão 

(AZANHA, 1998, p. 41). 

 

A seguir, pretende-se investigar o projeto pedagógico de uma escola que tem 

demonstrado o desenvolvimento de uma prática autônoma e democrática.  
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CAPÍTULO 2 - PROCEDIMENTOS DE PESQUISA: A ESCOLA E 

SEU PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

2.1. Procedimentos de pesquisa 

 

Após assumir o meu interesse pela pesquisa, busquei informações e passei a 

procurar por escolas que, de fato, mostrassem possuir um projeto pedagógico em ação e 

o compromisso com a sua realização. Encontrei no site da EMEF Desembargador 

Amorin Lima
2
, um grupo formado por quatro escolas que diziam buscar uma real 

participação de todos os interessados na construção do projeto pedagógico. 

Essas escolas formam um grupo constituído por uma Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) e três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF). 

Esse grupo se autodenomina “Rede de escolas autônomas no município de São Paulo”. 

Em 07 de julho de 2006, apresentaram uma série de sugestões ao então secretário da 

educação, Alexandre Alves Schneider. Pretendiam que a sua proposta se estendesse 

para todo o município. No entanto, o mesmo site informa que o secretário não 

respondeu a solicitação encaminhada por elas.  

Para constituir meu campo de investigação empírica, escolhi uma escola 

localizada em um lugar que, durante muito tempo, era apontado como um dos mais 

violentos da cidade de São Paulo – em seu passado, era conhecido como a maior favela 

do município de São Paulo, hoje um bairro considerado organizado. O critério utilizado 

para escolha da escola levou em consideração o contexto social na qual está inserida, o 

que poderia tornar mais visível a mudança provocada, ou não, na escola como 

consequência do novo projeto. 

Nesta pesquisa, buscou-se observar uma das ações do Projeto Pedagógico – 

desenvolvido em uma escola situada neste bairro periférico do município de São Paulo 

–, uma vez que seria impossível verificar o projeto em totalidade, o que incorreria no 

risco de fazer uma análise superficial. Foi escolhido, como foco de pesquisa, o projeto 

de ação República de Alunos, uma das principais ações desenvolvidas na escola. 

                                                           
2
 http://amorimlima.org.br/2011/09/proposta-de-criacao-de-rede-de-escolas-autonomas-no-municipio-de-

sao-paulo/) 

http://amorimlima.org.br/2011/09/proposta-de-criacao-de-rede-de-escolas-autonomas-no-municipio-de-sao-paulo/
http://amorimlima.org.br/2011/09/proposta-de-criacao-de-rede-de-escolas-autonomas-no-municipio-de-sao-paulo/
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A pesquisa teve uma abordagem qualitativa com traços etnográficos, cujo 

objetivo é “[...] compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia-a-dia em suas 

diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, olhado com uma lente 

de aumento” (SEVERINO, 2008, p. 119). Esse é o mergulho, com o olhar mais atento, 

na realidade concreta, que pretendi realizar em minha pesquisa.  

Iniciei por um estudo da legislação e dos teóricos alinhados ao tema “projeto 

pedagógico’. A partir de então, se fez necessário a pesquisa na escola. Iniciei pela 

análise do texto do projeto pedagógico, e me detive no projeto de ação República de 

Alunos. Em seguida, foi feita a pesquisa de campo e entrevistas com diferentes sujeitos 

(anexo I): o diretor da escola, uma coordenadora pedagógica, dois professores e seis 

alunos envolvidos nesta ação, tendo como base um roteiro flexível que permitiu a 

apreensão de tudo que pudesse favorecer a pesquisa, o conhecimento da escola, e os 

motivos pelos quais houve a necessidade da criação e desenvolvimento do projeto de 

ação República de Alunos. 

 Atendendo à necessidade de uma investigação aprofundada, após ter realizado 

algumas visitas na escola, constatei que o maior número de alunos envolvidos na 

República era do período da manhã – nele, a escola atende aos alunos do 5º ao 9º ano. 

Por estarem na escola desde o início das primeiras mudanças ocorridas no PP, os alunos 

que estudam no período matutino – motivo pelo qual esse período foi selecionado para 

realizar a observação – já vivenciam há mais tempo o projeto da escola e, por isso, 

puderam fornecer uma riqueza maior de informações referentes à sua participação na 

organização e execução do projeto.  

 

2.2. Características da escola e primeiras impressões 

 

Após ter decidido que a EMEF Presidente Campos Salles seria meu campo de 

investigação, passei a buscar alguma forma de entrar em contato com a unidade escolar. 

A maneira que consegui foi pesquisando no site da Secretaria da Educação do 

Município de São Paulo (SME), dados sobre a escola. Nesse site, pude encontrar uma 

grande quantidade de informações a respeito de todas as escolas que fazem parte da rede 

do município de São Paulo. Lá obtive o telefone e liguei para saber se poderia agendar 

uma visita e conversar com o diretor. Isso ocorreu na penúltima semana do mês de 

dezembro de 2011. Geralmente, por ser próximo ao término do ano letivo, esse é um 
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período repleto de atividades e tarefas burocráticas a serem finalizadas. Por esse motivo, 

acreditei que o diretor não poderia me receber, mas, mesmo assim, gostaria de conhecer 

a escola. Para minha surpresa, ao ligar para a escola, a pessoa que atendeu ao telefone, 

disse: “aqui não é necessário agendar horário, quando chegar alguém lhe acompanhará 

para conhecer a escola e se o diretor tiver disponibilidade ele fala com você”. Desliguei 

o telefone e me desloquei para o bairro de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo.  

Eu só conhecia Heliópolis pelas notícias que lia e via no jornal televisivo – 

quase sempre apontando esse lugar como a favela mais perigosa de São Paulo. Mesmo 

sendo morador de periferia, fiquei com certo receio de como seria recebido no local. A 

escola está localizada em uma avenida que ostenta um nome muito peculiar: Estrada das 

Lágrimas. Pelo nome pensei que deveria ser um lugar triste e desorganizado, mas, por 

meio de moradores com os quais mantive contato algum tempo depois, soube que, em 

1944, os Pracinhas (soldados brasileiros enviados para segunda Guerra Mundial) 

partiam de uma árvore que até hoje existe no início da Via Anchieta (SP). As mães 

desses Pracinhas ficavam ao longo da estrada para se despedirem de seus filhos e, 

naturalmente, não podiam conter as lágrimas –, daí o nome Estrada das Lágrimas. 

Ao transitar pela avenida, logo desfiz meu imaginário. Além de ser repleta de 

estabelecimentos comerciais, ela possui um intenso trânsito de automóveis e divide dois 

bairros: de um lado, o Sacomã – lugar onde se encontram as construções projetadas com 

um maior rigor, estabelecimentos comerciais de maior porte, uma unidade do bom prato 

e um pequeno centro comercial com bancos, agência dos correios, casa lotérica, enfim, 

uma infraestrutura que parece atender aos moradores dos dois lados do bairro; do outro 

lado da avenida, fica a comunidade de Heliópolis, com ruas e vielas que permitem o 

acesso entre a Estrada das Lágrimas e a comunidade.  

No Centro de Convivência de Heliópolis (CCH), agrupam-se três Centros de 

Educação Infantil (CEI), uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), uma 

Escola Técnica Estadual (ETEC) e a EMEF Presidente Campos Salles. Todos esses 

espaços compartilham uma enorme área verde, com uma quadra poliesportiva e um 

teatro a céu aberto. Três portões permitem o acesso ao complexo: um encontra-se em 

frente à Praça da Paróquia São João Clímaco; outro, na Estrada das Lágrimas; e, o 

terceiro portão, na parte de trás, que dá acesso às ruas da comunidade de Heliópolis.  

Quando se vai à comunidade pelo complexo, tem-se a impressão de o complexo 

é a porta de entrada da comunidade. Próximo a ele, está instalado o Instituto Baccarelli, 
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que se tornou uma referência nacional por proporcionar o contato entre a música 

clássica e os moradores de Heliópolis. É na Estrada das Lágrimas que inicia e termina a 

caminhada pela paz, um evento promovido pela escola juntamente com os moradores do 

bairro, cujo objetivo é a promoção da cultura de paz.  

Ao entrar no complexo pelo portão da Estrada das Lágrimas, a primeira unidade 

a ser avistada é a EMEF Presidente Campos Salles. Chamam logo a atenção os portões 

da escola estarem abertos – depois, em outras visitas, pude notar que o portão está 

sempre aberto. No chão, pude notar indícios de que ali havia muros, pois existem 

marcas. Há uma pequena mureta que cerca a parte frontal da escola que possui um 

espaço muito grande, com uma praça com bancos, uma quadra poliesportiva na lateral e 

uma pequena quadra de vôlei na parte de trás da escola.  

Como não há muros, é possível circular e avistar todos os espaços internos da 

escola. Para entrar nela, é necessário descer uma pequena escada ou utilizar a rampa que 

fica ao lado. Quando lá cheguei, algumas mães estavam aguardando o atendimento da 

secretaria. Perguntei pelo diretor e fui encaminhado para sua sala, dentro da qual estava 

conversando com algumas pessoas – depois fiquei sabendo que era o “pessoal” do 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). 

Logo fui atendido. Apresentamo-nos e expliquei que era aluno do Programa de estudos 

pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUC/SP e que gostaria de 

conhecer o Projeto Pedagógico da escola para realizar minha pesquisa de Mestrado. 

Disse-lhe que havia obtido informações sobre o projeto em desenvolvimento, 

sob sua direção, e que esse era o meu maior interesse. Depois de dizer que eu poderia 

ficar à vontade, ele deixou a escola à disposição da pesquisa e disponibilizou os 

recursos que fossem necessários a sua realização. Além de se mostrar uma pessoa muito 

receptiva, o diretor falou sobre o projeto pedagógico e de como chegou até a escola. 

Convidou-me, ainda nesta visita, a participar da reunião de Jornada Especial 

Integral de Formação (JEIF), que começaria dali a algumas horas. Enquanto esperava, 

melhor do que ele, um aluno poderia me apresentar os espaços da escola e falar como 

era o projeto pedagógico da escola. Fomos ao salão do 7º ano. Chegando lá, espantei-

me com uma sala enorme, repleta de alunos, todos sentados e discutindo suas lições. Ele 

chamou uma aluna e pediu para que ela me mostrasse a escola e falasse um pouco sobre 

o projeto. Despedimo-nos e ele voltou para a sua sala, pois tinha que preparar algumas 

coisas para a reunião. 
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Durante a apresentação, a aluna me apresentou todos os espaços – conheci os 

demais salões, as salas de orientação, o pátio interno e externo, por fim andamos pelo 

complexo educacional. Notei que o primeiro pavimento da escola fica em um nível 

inferior ao da “rua” – depois descobri que antes da construção do complexo, na frente 

da escola existia uma rua. Nesse espaço, do lado direito, ficam duas salas para 

orientação de roteiros de estudo, um salão e a sala dos professores. Do lado esquerdo, 

encontram-se a secretaria da escola, a sala do diretor, uma Sala de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão (SAAI), dois banheiros e, seguindo pelo corredor, há a 

sala onde ocorre a reunião dos professores – nesse mesmo espaço, em uma sala anexa, 

fica a sala das coordenadoras pedagógicas.  

No outro pavimento, subindo as escadas, encontram-se três salões e mais uma 

sala de orientação de roteiros de estudo. Para que os alunos possam chegar ao pátio da 

escola, onde se localiza a cozinha, os banheiros e um pequeno palco, é necessário descer 

uma pequena escada. Nesse espaço, foi instalado um portão que dá acesso à parte de 

trás da escola. Do lado direito, existe um corredor onde está a sala de informática, a sala 

de leitura, uma sala de orientação de roteiros de estudo e uma pequena sala que é 

utilizada pelos funcionários que fazem a limpeza da escola para guardar alguns objetos. 

No final do corredor, há uma porta que permite aos alunos acessarem a quadra 

poliesportiva e as demais unidades do complexo educacional.  

Por notar que era um espaço grande e aberto, perguntei à aluna se ela não tinha 

vontade de cabular aulas e ir embora. Com os olhos arregalados e um ar de reprovação, 

ela exclamou: “Claro que não! Por que eu iria cabular se estou na hora da escola?” 

(risos). Ela disse que uma vez até tentou, mas que não valeu a pena, pois perdeu muita 

coisa. Voltamos à escola e já se aproximava o término das aulas – ela foi para a sala de 

aula, e eu, para a sala do diretor – um espaço pequeno, dividido com as assistentes de 

direção – que estava muito movimentada, com muitas pessoas – as quais fui 

apresentado pelo diretor –, entrando e solicitando informações, falando sobre o que 

estava acontecendo na escola.  

Quando o relógio marcou meio-dia, fomos para a sala onde acontecem os 

encontros de formação para os professores que realizam a JEIF. Lá estavam alguns 

professores e as coordenadoras pedagógicas. Antes de iniciar a reunião, o diretor me 

apresentou ao grupo, informando-lhe o objetivo de minha presença ali e o período 
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inicial da realização de minha pesquisa de mestrado – ano de 2012. Depois das 

apresentações, deu início à reunião.  

Naquele dia, eles estavam realizando a avaliação do projeto que havia sido 

elaborado com o CENPEC. Pelo que pude perceber, esse foi um projeto muito 

importante para todos aqueles que participaram – todos avaliaram muito bem a 

formação dada pelo projeto e gostariam que tivesse continuidade no próximo ano.  

O projeto pretendia ajudar os professores na construção dos roteiros de estudos 

que eles desenvolviam com os alunos. Aquela foi uma tarde muito especial, pois pude 

ver um grupo de professores, relatando suas experiências ligadas à pratica educacional, 

pude vê-los, refletindo e questionando a prática cotidiana. Ainda neste dia, presenciei 

uma atitude que não é muito comum entre os docentes: uma professora relatou que, 

quando ia elaborar os roteiros, percebeu que não sabia dar aula, mas, após expor suas 

dificuldades, com a ajuda dos demais colegas, encontrou apoio no grupo e hoje sente 

mais segurança para elaborar o que vai trabalhar com os alunos.  

Essa não foi, porém, uma fala isolada. Outros professores descreveram o quanto 

o projeto auxiliou para que sua prática fosse modificada. Antes do término da reunião, o 

diretor disse que no ano seguinte, eles iriam organizar o projeto de ação República de 

Alunos, e esperava contar com a colaboração de todos! Ele foi enfático ao dizer que, em 

uma escola onde os alunos eram incentivados a trabalhar em grupo, era inadmissível 

que alguns professores ainda tivessem um comportamento individualista, e por esse 

motivo, para criar uma República de Alunos, era necessário existir uma república de 

adultos que soubessem trabalhar coletivamente.  

Esse projeto visaria estabelecer uma República de Alunos e professores. 

Salientou que já havia sido iniciada uma conversa com os alunos e que os mesmos 

estavam muito ansiosos para ver o projeto acontecendo na prática. Um professor pediu a 

palavra e lembrou que os alunos já haviam feito um roteiro de estudos com o tema 

política e ética Caberia agora dar continuidade no ano seguinte e não deixar a ideia 

“esfriar”. O diretor encerrou a reunião e me convidou para participar das reuniões de 

formação que ocorreriam no início de 2012.  

Neste dia, saí com a esperança de que algo diferente ocorria naquela escola, e 

que merecia ser observado mais de perto, pois encontrei um grupo de professores que 

não tinham medo de dizer que não sabiam algo, e uma gestão que parecia não ter medo 

de permitir que o outro de fora viesse presenciar o que eles estavam realizando.  
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2.3. Números da escola 

 

No momento da realização da pesquisa, a escola contava com 928 alunos 

matriculados, distribuídos em quatro modalidades de ensino:  

→ Ensino Fundamental I de nove anos – 1º a 5º anos com 369 alunos, 

matriculados no período da tarde (das 13h30min às 18h20min);  

→ Ensino Fundamental II de nove anos – 6º a 9º anos, com 386 alunos, 

matriculados no período da manhã (das 07h10min às 12h);  

→ Ensino de Jovens e Adultos (EJA) – 1º a 4º anos, com 37 alunos, 

matriculados no período da noite; e,  

→ Ensino de Jovens e Adultos (EJA) – 5º a 9º anos, com 136 alunos, 

matriculados no período da noite (das 19h às 23h).  

No período da manhã, foco da observação, eram 42 professores, distribuídos em 

quatro salões – um para o conjunto de alunos de cada ano.  

 Em seu quadro de professores, a escola possui 20 professores efetivos no 

Ensino Fundamental I e 42 professores efetivos no Ensino Fundamental II, totalizando 

62 professores. Todos esses profissionais possuem licenciatura plena, alguns possuem 

títulos de pós-graduação latu e strictu senso. A escola conta ainda com um diretor de 

escola, duas assistentes de direção, duas coordenadoras pedagógicas, quatro 

profissionais no apoio operacional e oito no apoio administrativo.  

 

 

2.4. Primeira reunião pedagógica  

 

Como exemplo do que aconteceu no ano de 2011, quando todas as escolas da 

prefeitura realizaram, nos três primeiros dias letivos, seu planejamento anual, em 2012, 

as escolas tiveram novamente dois dias destinados a sua organização. Acompanhei o 

planejamento da EMEF Presidente Campos Salles, baseado no interesse da pesquisa. 

Como a pauta proposta para os dois dias anunciava que o primeiro dia seria para os 

professores se conhecerem e, depois, eles assistiriam a uma palestra disponibilizada pela 

própria prefeitura, a fim de tomarem conhecimento da proposta pedagógica da SME, 

escolhi acompanhar o segundo dia do encontro, que trataria, especificamente, do PP da 

escola. 
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No dia 2 de fevereiro de 2012, a reunião teve início às oito horas da manhã, com 

a seguinte pauta a ser discutida: 

- Projeto Pedagógico 

- Eleição da comissão dos salões 

- República de Alunos  

- Minuto da paz  

- Elaboração do 1º roteiro 

A coordenadora Lenilda foi quem conduziu a reunião. Depois de explicar para 

os professores novos, como funcionava o PP da escola, disse que ali todos, inclusive os 

docentes, trabalhavam em grupo e isso era o que dava sentido ao projeto. Falou um 

pouco da relação da escola com a comunidade, da ausência de paredes e de como 

funcionava os salões. A advertência da coordenadora quanto ao trabalho em grupo 

corroborou com o que o diretor havia dito na última reunião do ano anterior. Entretanto, 

devido à insistência nas falas, parece que isso ainda não foi alcançado.  

A princípio, ficou nítido, no rosto de algumas professoras, o olhar de espanto, 

pois algumas não sabiam que, na EMEF, as salas eram todas juntas e que, portanto, não 

havia salas individuais. Uma professora chegou a falar: “pôxa não sei se vou me 

adaptar, eles bem que poderiam nos informar como a escola funcionava antes da 

escolha!” (a professora estava se referindo ao momento da escolha na SME). Outra 

professora completou: “Eu já sabia que era uma escola projeto, mas não tinha ideia do 

tamanho das salas, mas vamos lá, já estamos aqui ‘né’?”.  

No grupo havia, pelo menos, seis novas professoras. Elas foram acompanhadas 

por outra docente que já trabalhava na escola há mais tempo e falava com muito 

entusiasmo do PP da escola dizia que era muito bom trabalhar em grupo e que, no 

começo, poderia ser difícil, mas, durante o transcorrer dos dias, as coisas iam se 

acomodando. Passado o momento do espanto, as professoras se mostraram interessadas 

em saber como se daria esse processo e se predispuseram a participar dele. Nesse 

momento, observa-se como a escola possui uma autonomia relativa, pois, nem sempre, 

os professores novatos sabem que a escola desenvolve um projeto diferenciado – isso 

acaba por amedrontá-los, causando certa resistência. 

A coordenadora tomou a palavra e, dando continuidade à pauta, explicou o 

funcionamento das comissões mediadoras dos salões e a importância de se escolher os 

alunos que fariam parte dessas comissões. Ficou combinado que as eleições para os 
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membros da comissão mediadora ocorreriam durante toda aquela semana, e cada salão 

faria em um determinado dia, para que ela também pudesse acompanhar esse momento. 

Explicou, ainda, que, nesse ano, a escola pretendia implantar a República de Alunos – 

grande desafio – e contava com a colaboração de todos. Passou a explicar para as 

professoras novatas como seria essa república e as ideias iniciais do projeto.  

Em seguida, a coordenadora explicou que, na escola, eles tinham combinado 

realizar todos os dias um minuto de silêncio, simbolizando a busca pela paz. Algumas 

professoras mais antigas na escola disseram que isso não tinha dado muito certo no ano 

anterior, e que precisava ser pensado um melhor momento para a realização do minuto 

de silêncio neste ano. A coordenadora explicou que não era simplesmente dizer para os 

alunos que eles deveriam fazer um minuto de silêncio e pronto, mas que antes deveria 

ser problematizado com eles a necessidade da existência desse minuto.  

Ela questionou o grupo perguntando: o que é ter paz? E continuou: quantas 

vezes, em nossos dias, nós não conseguimos parar nem sequer um minuto para 

olharmos para nós mesmos? Sugeriu, então, que as professoras perguntassem aos alunos 

o que era a paz e o que era ter paz. E perguntou para o grupo: “será que paz é somente 

fazer silêncio e ficar quieto? Será que conseguiremos ter paz, sentido fome? Não tendo 

onde morar, passando frio e na chuva? Será que tudo isso não tem a ver com a paz?” 

Depois de ter lembrado às professoras a localização da escola e a vida dura de muitas 

crianças, disse que “para ter paz, precisaria ter todos esses direitos garantidos também”. 

Ficou combinado de que esse momento aconteceria após o intervalo dos alunos. Para 

finalizar a reunião, os professores dividiram-se em grupos e começaram a planejar o 

primeiro roteiro de estudo. 

Perguntei a coordenadora pedagógica se poderia olhar o PP da escola. Ela me 

disse que ainda estavam terminando de redigir e que faltava acrescentar algumas 

informações referentes à República de Alunos para que pudesse ser votada no Conselho 

de escola e apresentado para a DRE, mas que poderia me dar uma cópia do que já estava 

escrito para que eu pudesse ir conhecendo melhor o projeto. 

Nessa primeira reunião, pude perceber que a escola, desde o início do ano, 

discutia com seus professores o seu PP e os desdobramentos desse projeto, em outros 

projetos. Os novos profissionais que chegaram, mesmo assustados com algumas 

diferenças visíveis – a inexistência de paredes entre as salas, por exemplo –, tiveram 

conhecimento de que a escola possuía um projeto pedagógico que estava em andamento 
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e que, além dos relatos orais, também poderiam ter acesso ao texto escrito, caso 

tivessem curiosidade.  

 

2.5. Conhecendo o Projeto Pedagógico 

 

Desde o ano em que foi realizada a pesquisa de Gallo (2005), houve grandes 

mudanças na comunidade de Heliópolis e no PP da EMEF Presidente Campos Salles. 

Com a leitura do PP e com algumas visitas, percebe-se que, a partir da parceria presente 

entre escola e comunidade, surgiram novas demandas por parte tanto da comunidade, 

quanto da escola. Estes são os princípios que norteiam o Projeto Pedagógico da EMEF 

Presidente Campos Salles: 

 

A escola como centro de liderança: 

Com a pretensão de ser neutra, a Escola Pública acabou abdicando-se da 

liderança que deveria exercer na comunidade em que atua. Para não ser 

‘contaminada’, com o pretexto de que cuida dos ‘assuntos educacionais’, 

distanciou-se da realidade social, passando a trabalhar, então, com conteúdos 

e a visão de um aluno descontextualizado. Atuando isoladamente, a escola, 

não é capaz de romper com os roteiros previamente estruturados, com a 

repetição, com a exclusão social, com os mecanismos da construção 

psicossocial da subalternidade. Como sair desse impasse? [...] O que se 

propõe de fato é o fortalecimento da relação Escola-Comunidade, onde a 

escola como um centro de liderança comprometido com o saber e juntamente 

com as outras instituições e lideranças da comunidade, possa quebrar as 

amarras que aprisionam todos às estruturas sociais pré-determinadas (Projeto 

Pedagógico, 2012, p. 15). 

 

É expressa, no PP da escola, a necessidade de fugir da pretensa neutralidade que 

a escola teria na sociedade. Ao invés disso, o texto relega à escola também dever de 

exercer uma liderança na comunidade, onde esta localizada, na tentativa de romper com 

as estruturas de injustiça, revelando o que esta por trás dos interesses do que se é 

ensinado na escola. Essa ideia corrobora com o que Apple (2005, p. 36) escreve:  

 

Em termos gerais, a abordagem que acho mais proveitosa busca ‘explicar os 

reflexos manifestos e latentes ou codificados dos modos de produção 

material, dos valores ideológicos, das relações de classe e das estruturas de 

poder social – racial, sexual e também político-econômico – sobre o nível de 

consciência das pessoas em uma determinada situação histórica ou 

socioeconômica’.  

 

Indo além de uma explicação pautada apenas no papel econômico, 

desempenhado pela escola no sistema de produção, se entende que a escola pode servir 
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como instrumento de construção ideológica que tende a encobrir as desigualdades, 

naturalizando os problemas sociais e atenuando as contradições existentes na sociedade. 

Contrariando essa lógica, o PP da escola ressalta que não se devem dissociar os 

“assuntos educacionais” da realidade social, antes se entende que esses assuntos são 

produzidos em um determinado contexto e, por isso, necessitam ser evidenciados. 

 

 Não há apenas a propriedade econômica; há também a propriedade 

simbólica – capital cultural -, que as escolas preservam e distribuem. Assim, 

podemos agora começar a entender mais perfeitamente como as instituições 

de preservação e distribuição cultural, como as escolas, criam e recriam 

formas de consciência que permite a manutenção do controle social sem a 

necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a mecanismos abertos 

de dominação. (APPLE, 2005, p.37). 

 

Nesse sentido, constata-se que a escola não se limitou aos seus interesses 

internos, antes se preocupou em entender o contexto onde se encontrava. Segundo 

Veiga (1995, p. 10), isso tem um significado muito positivo: 

 

A análise do contexto externo consiste no estudo do meio no qual a escola 

está inserida. E das suas interações. Para fazer a análise do contexto externo, 

é necessário identificar os principais participantes que interagem com a 

escola e analisar as influências das dimensões geográficas, políticas 

econômicas e culturais.  

 

Outro princípio existente no PP é:  

 

Tudo passa pela educação: 

Tudo passa pela educação quando o educador da escola é cidadão. Ele busca 

não só a mudança da escola, mas também a mudança da sociedade, 

juntamente com os outros agentes educativos que não estão dentro da escola. 

Sabe que a escola e a sociedade mudam juntas. Interage com o aluno 

contextualizado, pois é portador de uma visão de mundo, que leva em 

consideração as estruturas políticas, econômicas, históricas e culturais que 

moldam os sujeitos. Ajudar o aluno a perceber que a sociedade que não 

atende aos direitos referentes à vida, à saúde, à moradia, à alimentação, ao 

conhecimento, à construção de valores humanos, da ética, etc, compromete 

os outros direitos, até mesmo o direito à educação. 

O educador-cidadão não fala bem ou mal da luta do povo pelos direitos, ao 

contrário, assume-a como sua, pois quer educar e ser educado na ação, com 

os outros, na busca da melhoria da qualidade de vida. Ele sabe que a 

educação de um povo é tarefa de toda a sociedade (Projeto Pedagógico, 2012, 

p. 17). 

 

Esses princípios acompanharam a escola no período que foi marcado pela 

aproximação entre a escola e comunidade. Percebe-se que a escola tinha uma 

preocupação em ser parte integrante do bairro, atuando junto com a comunidade e 
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auxiliando na construção de espaços educativos. Segundo Gimeno Sacristán (2001, p. 

51), 

 

A educação no sentido amplo não se esgota, evidentemente, nas salas de aula, 

e sim é a soma da concorrência de todos esses âmbitos socializadores. Por 

isso, devemos partir da ideia de que a responsabilidade de defender um 

determinado projeto educativo deve comprometer a todos os agentes que 

incidem sobre os sujeitos, agindo em uma mesma direção. 

 

Os dilemas da comunidade de Heliópolis não se restringiam somente ao campo 

educacional, mas se estendiam à moradia, à saúde, à alimentação, etc. Esses temas 

passaram a fazer parte do PP da escola por se entender que também estavam 

relacionados à educação.  

Após ter ocorrido o trabalho para solidificar uma parceria presente entre escola e 

comunidade, Gallo (2005) percebeu, por meio de uma avaliação, que existiam algumas 

reclamações oriundas do corpo docente. Eles diziam que essa parceria estava afinada, 

entretanto a relação dentro da escola ainda não era das melhores e que algo precisava 

ser feito. Do que adiantava a escola se relacionar bem com a comunidade, se, dentro dos 

muros, as relações entre professores e alunos, e entre os próprios pares eram difíceis? Se 

o aluno não conseguia ser atingido pela ação pedagógica? Esse relato pode ser 

observado no Projeto Pedagógico:  

 

Os dados apurados expressam que a escola, apesar de um trabalho árduo pela 

convivência, pela cultura da paz, pela melhoria da qualidade de ensino, não 

vinha conseguindo acessar o aluno real, concreto. Nas práticas que 

predominam nas salas de aula, o aluno é visto como um ser menor, 

incompleto. Cabe então ao professor completá-lo com aquilo que o aluno 

precisa para ser gente. Ele não é visto como um ser integral e capaz de tomar 

decisões, já possuidor de saberes e capaz de se organizar para aprender. 

Decorre disto que o aluno e o professor sofrem porque não estão caminhando 

lado a lado. O professor tenta escapar da sala de aula por todos os meios, e o 

aluno fica feliz quando dispensado porque não há professor para dar aula. 

Parece que, para ambos, a sala de aula é descartável, exceto raras exceções 

(Projeto Pedagógico, 2012, p. 16). 

 

A relação escola-comunidade, a princípio, não foi suficiente para garantir o 

avanço pedagógico, e a figura do aluno construída pelo adulto, como menor a ser 

escolarizado (GIMENO SACRISTÁN, 2005), ainda continuava presente nas práticas ali 

desenvolvidas. Foi a partir daí, que o grupo começou a pensar em algumas mudanças 

que deveriam acontecer na escola, para que as relações ali existentes pudessem 
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melhorar, visando alcançar o objetivo de construir uma educação de qualidade e 

respeitando o aluno.  

 

Além de salientar a parceria da nossa escola com a comunidade para a 

construção de um bairro educador, analisamos a necessidade em mudar a 

metodologia, por ser o problema mais grave, já que por volta do ano de 2004, 

três ou quatro professores procuraram o diretor, queixando-se que para eles 

as salas de aula não funcionavam como espaço de aprendizagem. Insatisfeito 

em ver as crianças ociosas devido às faltas dos docentes, o diretor 

imediatamente concordou com a crítica e topou o desafio (Projeto 

Pedagógico, 2012, p. 21).  

 

Tendo aceitado o desafio de mudança, todos começaram a pensar em 

alternativas para pôr em prática. O diretor contou que, nos horários do Projeto de Ação 

Especial (PEA), havia muitas discussões, nas quais os professores se posicionavam e 

diziam o que pensavam. Entretanto, o que ocorria, após essas discussões, era uma 

postura que ele denomina de “pedagogia da maçaneta” – aquela em que cada professor 

entrava na sua sala e fazia o que queria, esquecendo o que havia sido acordado em 

grupo, ou seja, tudo continuava como antes, sem que nada mudasse na prática. 

Uma professora relata que, ao passear pelo shopping, avistou, em uma livraria, 

um livro com o seguinte título: A escola com que sempre sonhei sem saber que pudesse 

existir. Ela comprou e disse que “devorou” o livro, e passou a instigar o diretor da 

escola para que aplicasse alguns daqueles exemplos na escola. Apesar de achar a 

proposta interessante, o diretor admitiu que não se sentia seguro para fazer uma 

mudança tão radical. 

 

Eu disse para ela: quebrar as paredes é muito fácil, eu pego uma marreta e 

tiramos tudo em pouco tempo, mas e depois? E se não der certo? A gente fica 

com que cara? Propus que antes de derrubar as paredes físicas, deveríamos 

derrubar as “paredes invisíveis”, que estão presentes entre diretor-professor, 

professor-aluno, professor-professor, professor-comunidade etc (Relato do 

diretor). 

 

Segundo o que esta escrito no PP, ficou acordado que a escola, na sua forma 

tradicional, não atendia às necessidades daquela comunidade escolar e que algo 

precisava ser feito para que essa estrutura mudasse, indo ao encontro da seguinte 

afirmação feita por Veiga (2005, p. 11) “A escola é o lugar de concepção, realização e 

avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos”.  
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Algumas mudanças, na organização da escola e na sala de aula, começaram 

acontecer: onde antes, todos sentavam em fileiras, um atrás do outro, agora passariam a 

sentar em grupos, e eles deveriam ter mais voz nos momentos de decisões. Entretanto, 

mais uma vez, a “pedagogia da maçaneta” entrou em ação: alguns professores 

continuavam atuando da mesma maneira. Como explica Goodson (2005, p. 78) “O que 

está prescrito não é necessariamente o que é apreendido, e o que se planeja não é 

necessariamente o que acontece”. 

Ao levantar os problemas da escola, o diretor pesquisou sobre a implementação 

dos princípios da Escola da Ponte, em uma escola do município de São Paulo. 

Juntamente com um grupo de professores, fez uma visita a essa escola, para saber como 

eles estavam trabalhando com a nova metodologia, visando entender como funcionava, 

e se era possível fazer algo semelhante em Heliópolis.  

Por meio das narrativas, percebe-se que os professores não se acomodaram em 

suas funções, antes se envolveram com o projeto da escola e passaram a buscar soluções 

para seus problemas. Azanha (1998, p.41) defende que:  

 

a ideia de um PP, visando a melhoria desse mundo com relação as suas 

práticas específicas, será uma ficção burocrática se não for fruto da 

consciência e do esforço da coletividade escolar.[...] os professores não 

devem ser aperfeiçoados abstratamente para o ensino da sua disciplina, mas 

para a tarefa coletiva do projeto escolar. 

 

 

2.6. O início de uma nova metodologia: a quebra das paredes físicas 

 

Alinhando-se aos princípios já existentes – a escola como centro de liderança e 

tudo passa pela educação –, outros três passaram a compor o PP e a definir a postura 

que a escola teria com a nova metodologia: Autonomia, responsabilidade e 

solidariedade. Eles estão presentes no cotidiano da escola e são facilmente escutados, 

sendo proferidos por alunos, professores e demais funcionários em diversos momentos. 

No texto do PP, os princípios estão expressos da seguinte forma: 

 

Autonomia: não se espera algo de fora. Aquilo que o homem procura está 

dentro dele mesmo. Deixar-se guiar pelas máximas alheias é perder o eu em 

si mesmo, ou seja, é abdicar-se do processo de constituição do sujeito. 

Ninguém se constitui como sujeito na solidão, este se constitui pelo contato 

entre os seres humanos, pois as ações individuais no cumprimento dos 

deveres devem salvaguardar a liberdade própria e a do outro. [...] o conceito 
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de autonomia confunde-se com o de liberdade, consistindo na qualidade de 

um indivíduo de tomar suas próprias decisões, com base em sua razão 

individual. [...] Só a autonomia garantirá para o indivíduo sucesso nas esferas 

econômica, psicológica, sociocultural e política. O indivíduo autônomo 

interroga, reflete e delibera com liberdade, responsabilidade e solidariedade. 

Ele não aceita obedecer e seguir aquilo que foi construído e pensado pelo 

outro sem a sua participação. 

Responsabilidade: O termo responsabilidade originou-se da palavra latina 

responsabilitas, de respondere, que significa: responder, estar em condições 

de responder pelos atos praticados, de justificar as razões das próprias ações. 

É responsável o indivíduo que aceita e repara as inevitáveis consequências de 

seu comportamento. Antes de agir reflete, pois responde por seus atos e não 

quer provocar danos que não pode reparar ao outro e a si mesmo. A 

responsabilidade de cada pessoa para consigo mesma é indissociável daquela 

que se deve ter em relação a todas as demais. É uma solidariedade que a liga 

a todas as pessoas e à natureza que a cerca. [...] A responsabilidade de cada 

pessoa para consigo mesma é indissociável daquela que se deve ter em 

relação a todas as demais. É uma solidariedade que a liga a todas as pessoas e 

à natureza que a cerca.  

Solidariedade: É um processo dialético que possibilita o desenvolvimento do 

potencial humano e dele se nutre. Sendo assim, ela é fundamental para a 

construção de uma ordem social cada vez mais justa, na qual as tensões 

possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua 

solução por consenso. (Projeto Pedagógico, 2012, p. 27). 

 

Após a pesquisa realizada na escola, aonde os princípios da Escola da Ponte já 

vinham sendo colocados em prática, o diretor expôs a possibilidade da derrubada das 

paredes para os representantes da comunidade, para um grupo composto por cerca de 

cem jovens participantes do projeto da UNAS, para os alunos e para os demais 

professores. Findas essas apresentações, convocou o Conselho da escola para discutir a 

possibilidade de quebrar as paredes entre as salas e criar os “salões”.  

Segundo consta na Ata do Conselho de 27 de setembro de 2005, participaram da 

reunião mais de 60 pessoas, das quais, apenas 21 eram conselheiras e tinham direito a 

voto. Os demais participantes, respeitando o regimento do Conselho, tinham o direito de 

falar, mas não podiam votar. A reunião teve duração de três horas: nos trinta minutos 

iniciais, a proposta foi apresentada pelo diretor; em seguida, abriu-se a palavra para os 

participantes e, após duas horas e trinta minutos de diálogo, a proposta foi aprovada 

pelo voto dos 21 conselheiros presentes. As principais restrições à proposta foram feitas 

por um professor, mas todos os professores conselheiros votaram favoravelmente. 

Durante o período das férias, as paredes foram retiradas, e o que antes eram três 

salas, virou um grande salão e, assim, aconteceu com todas as demais salas da escola.  

Os salões de estudo funcionam da seguinte maneira: todos os alunos do mesmo 

ano são agrupados em um único salão, constituindo uma única sala. Cada grupo é 
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formado por quatro alunos – a princípio, os grupos são montados por afinidade e depois, 

caso seja necessário, vão sendo reorganizados no decorrer do ano.    

 

Mensalmente, os alunos recebem um novo roteiro de estudo. O roteiro de 

estudo será composto por atividades obrigatórias e atividades opcionais para 

que, em nenhum momento, o aluno possa justificar a sua ociosidade, dizendo 

que já acabou. O encerramento do roteiro depende da decisão dos professores 

e não dos alunos e ele se dará quando as atividades obrigatórias de cada 

disciplina estejam terminadas. É tarefa de todos os professores envidarem 

esforços para que isso aconteça.  

Cada grupo de alunos, e não cada indivíduo, tem autonomia para decidir por 

qual disciplina começar. No salão de estudos, o professor exercerá a 

atividade de professor orientador, portanto, não haverá aula expositiva e o 

professor extrapolará a sua disciplina. Na dúvida, os alunos deverão recorrer 

primeiramente aos colegas de grupo, não obtendo a ajuda necessária, deverá 

levantar a mão para que o professor disponível se aproxime para esclarecê-lo. 

Caso o professor presente não consiga esclarecê-lo, deverá pedir para o aluno 

anotar a dúvida e esclarecer com o professor especialista da disciplina logo 

que encontrá-lo (Projeto Pedagógico, 2012, p. 26). 

 

Por meio das observações realizadas nos salões, pude perceber que a rotina e a 

disciplina dos alunos mudam de salão para salão. No 7º ano, a professora de português 

estava sozinha com duas turmas (cerca de 60 alunos); a outra turma estava na quadra 

com o professor de educação física. Fiquei sentado em uma carteira, juntamente com 

duas alunas que estavam sentadas uma de frente para a outra. Elas me informaram que 

os outros dois colegas do grupo faltaram. A distribuição dos alunos é a seguinte: em um 

grupo com quatro adolescentes, sentam-se, intercalados, meninos e meninas. Perguntei 

o porquê, e elas me disseram que era para diminuir as conversas paralelas.  

Esta aula estava ocorrendo antes do intervalo e, restando uns vinte minutos para 

o seu término, pude perceber que um determinado grupo de alunos estava agitado, 

demonstrando desinteresse pelo roteiro. Alguns disseram que já haviam terminado, 

outros estavam discutindo e realizando a atividade proposta. Ao fim da aula, a 

professora se dirigiu até mim e disse: “é um inferno ficar no salão sozinha”! Disse isso, 

dando risada, e fomos para a sala dos professores. 

Após o intervalo, acompanhei o professor de história no salão do 6º ano. Ele 

também estava sozinho no salão. Depois do intervalo, todos os alunos deveriam fazer 

um minuto de silêncio. Durante esse minuto, os alunos ficaram inquietos – o badalar de 

um sino anunciou o término do minuto, que foi seguido de um enorme barulho. 

Da mesma maneira que a professora de português, o professor de história 

também estava sozinho com duas turmas, a outra estava com o professor de educação 
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física. Os alunos desse salão pareciam mais agitados, andavam pela sala, mexiam com 

os alunos de outros grupos, e parecia não estarem muito interessados na resolução dos 

roteiros.  

Em um determinado momento, a comissão dos alunos do salão foi participar de 

uma reunião com a coordenadora para discutir a indisciplina recorrente. Um dos alunos 

acertou uma bolinha de papel, no professor, que saiu da sala para reclamar na diretoria. 

Nesse momento, ocorreu a troca de aula. Em uma conversa informal, esse professor me 

disse que acreditava que a autonomia não podia ser algo vindo de cima para baixo, mas 

que deveria ser algo dado aos poucos, pois alguns alunos não sabem lidar com isso 

ainda. Esse professor parecia bem resistente a algumas mudanças, mas ele a 

demonstrava, não por desacreditar na possibilidade das mudanças, mas sim pelas 

condições em que as mudanças eram apresentadas. 

Na troca de aula, duas professoras e o restante da turma entraram no salão – 

onde havia três turmas e duas professoras, uma de português e outra que estava como 

módulo
3
. Por ser a professora módulo uma pessoa de estatura baixa, os alunos a 

chamavam de “aluna”. Elas não tinham o menor “controle” do salão. Os alunos estavam 

quase todos em pé e sem fazer os roteiros. A indisciplina foi tão grande que uma delas 

foi chamar o diretor.  

Quando ele chegou à sala, os alunos logo fizeram silêncio e sentaram em seus 

lugares. O diretor começou a falar dos problemas do salão, que os alunos não estavam 

fazendo a parte deles e que daquele jeito ninguém conseguiria aprender nada. Relatou 

que a comissão estava tratando de um caso de indisciplina e que um aluno havia sido 

agredido por outro colega. Esperava que os alunos colaborassem para uma melhor 

convivência.         

Como já foi dito, um dos problemas da escola antes do novo projeto, era a 

constante falta de professores. Com isso, os alunos, algumas vezes, eram dispensados 

ou ficavam ociosos. Com a criação dos salões, esse problema foi parcialmente 

resolvido, pois, mesmo tendo somente um professor, como foram observados nos dois 

salões, os alunos não eram mais dispensados, pois não ficavam sozinhos e tinham 

atividades para desenvolver. O que se percebeu é que, quando os professores estão no 

salão, os alunos conseguem se organizar e seguir as orientações; entretanto, quando há 

                                                           
3
 Na prefeitura de São Paulo, o professor que substitui os colegas, quando faltam, é denominado de 

professor em módulo. 
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muitas faltas no mesmo dia, os colegas ficam sobrecarregados, como expressou a 

professora de português.  

Ao realizar as entrevistas, observando mais de perto a rotina e a vida nos salões, 

pude perceber que algumas mudanças já podiam ser notadas. Essa nova metodologia 

conseguiu acabar com a famosa divisão entre as salas, aquela em que os “melhores” 

ficavam na turma A, e os “piores”, na turma E. Agora todas as turmas estão juntas, não 

há como dividir entre “piores” ou “melhores”, como narra a professora da sala de 

informática.  

 

Eu fiquei um ano só observando e, no segundo ano, começaram a ocorrer 

algumas mudanças... eu não tive nada a ver com isso, mas eu apoiava. Aqui 

tinha o período que o pessoal chama de período da fome. Aqui tinha uma 

coisa que tem em outras escolas também, você tinha de 1ª à 8ª série, de 

manhã e tarde. Eu achava isso um absurdo, mas, segundo o Braz, atingia os 

interesses da comunidade. Então... ele fica quietinho, mas que era ruim para 

os alunos era. [...] Mas assim... o que que acontecia? Eu levei uns 2 ou 3 anos 

para perceber isso. O pessoal que trabalhava de manhã no fund II escolhia os 

alunos quando eles montavam. Eles escolhiam os alunos para estudar de 

manhã, era uma período que tinha “a creme de lá creme” e a TARDE! Iam 

todas as encrencas, todos aqueles alunos com dificuldade, com problemas... 

iam pra tarde. Ai, qual o efeito disso né? Eu dava aula à tarde, porque eu era 

a terceira a escolher, e ninguém queria dar aula à tarde. E mesmo à tarde, a 

gente dava conta, daí começou a surgir um fuxico, manda pra tarde que a 

tarde eles dão conta. A gente dava conta porque éramos frequentes, e a maior 

parte dos dias, às vezes “tava” eu e a (nome da outra professora) para dar aula 

aqui para seis salas. O pessoal não vinha, o povo não aguentava [...] isso aqui 

parecia um presídio, era pintada de cinza, tinha a coisa dos muros. A única 

coisa legal era a questão de você ir lá na casa dos alunos, isso já tinha, já 

tinha essa relação com a comunidade. De ser uma escola aberta, o pai poder 

chegar qualquer hora (professora de informática). 

 

Ao relembrar como era a escola antes da quebra das paredes, a fala da professora 

apresenta uma escola que era marcada pela diferença, tanto entre os alunos, por sua 

divisão comportamental e por notas, como entre os professores que montavam as “salas 

melhores”. A parceria entre escola e comunidade já existia, mas, dentro da escola, a 

vida não era fácil.   

A partir da quebra das paredes, percebe-se uma mudança no discurso dos 

professores, como pode ser notado na fala do professor de geografia: 

 

Aqui não existe a minha, aqui existe a nossa sala. E, na escola tradicional, a 

gente vê o aluno falando: eu sou da 7ª A, aí cria um estigma, o aluno 7ª A é 

bom, enquanto o da 7ª E é terrível. Aqui isso não existe. Então, o aluno 

também não se apodera desse personagem. Em outras escolas, eu vejo esse 

personagem, eu sou da 6ª D, e quando se fala da 6ª D, já sabe que são os 

bagunceiros. Agora 6ª A não... (fez um gesto indicando superioridade), então 
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você acaba criando aquele personagem e ele é obrigado a seguir aquele 

personagem. Aqui esse personagem não existe, tem que ser ele e o grupo dele 

(Professor de geografia).  

 

Em sua fala, o professor apresenta como as mudanças, na estrutura da escola, 

conseguiram acabar com as divisões, ao ser criado um único espaço. Esse é um 

problema frequente nas escolas onde os alunos são divididos por salas (a,b,c,d etc.). 

Alguns professores se recusam a ter aulas atribuídas, nas salas consideradas terríveis, e 

realmente o aluno veste o personagem – se eu estou em uma sala terrível, logo eu sou 

terrível. No salão, os alunos são de todos. Percebi que os professores se dividem por 

partes no salão, mas isso não impede que, quando um aluno tenha uma dúvida, o 

professor se desloque de um lado a outro para atender as solicitações.  

O salão é o lugar onde os alunos permanecem boa parte do dia, desenvolvendo 

suas atividades, mas é possível dizer que é a última fase do processo, pois, antes de 

desenvolver as atividades no salão, os alunos passam pela sala de orientação de roteiros.  

 

Atualmente a EMEF. Pres. Campos Salles possui três salas de orientação de 

roteiros mais a sala de vídeo. Na sala de orientação de roteiros, o professor 

dará orientações específicas da sua disciplina, para as turmas/classes que lhe 

foram atribuídas, com o intuito de possibilitar ao aluno a autonomia 

necessária para a resolução das atividades propostas nos roteiros juntamente 

com seus colegas de grupo. Os professores também farão uso deste recurso 

para orientar a auto correção e sanar possíveis dúvidas. Portanto, a 

participação do aluno não é opcional, ou seja, todos os alunos da turma/classe 

deverão acompanhar o seu professor até a sala de orientação de roteiros. Tal 

controle será da responsabilidade de cada professor. Diante da recusa do 

aluno o professor deverá comunicar a coordenação pedagógica ou direção. 

(Projeto Pedagógico, 2012, p. 32) 

 

Ao observar a orientação de roteiros, pude constatar que é o único momento 

onde ocorre uma aula expositiva. Nesse momento, o professor apresenta as atividades e 

explica como os roteiros deverão ser feitos. Os alunos tiram as dúvidas e recebem a 

incumbência de concluírem os roteiros dentro de um mês.   

A monitoria foi outro mecanismo desenvolvido, para que a nova metodologia 

pudesse obter êxito. As reuniões de monitoria acontecem semanalmente, e o grupo é 

formado, seguindo os grupos dos salões. Cada professor fica responsável por um 

determinado número de alunos. As saídas para a monitoria são combinadas com os 

demais professores para que a rotina dos salões não seja atrapalhada.  

 

Na equipe de monitoria, as atividades terão como objetivo principal o 

exercício dos princípios da autonomia, da responsabilidade e da 
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solidariedade. Cabe ao Professor-Monitor ser o incentivador das atividades 

escolares dos alunos dentro e fora da escola, acompanhar os alunos nas suas 

dificuldades que podem ir para além da escola, ajudar a sua equipe a se tornar 

uma equipe de autoajuda que extrapole os muros da escola, dar e garantir a 

fala ao aluno quando em plenário (Projeto Pedagógico, 2012, p, 28). 

 

Esse é um momento crucial na prática da escola, pois é, por meio da monitoria, 

que os professores criam os vínculos necessários ao desenvolvimento das atividades no 

salão. O professor monitor é responsável pelo acompanhamento da vida escolar dos 

alunos, mas a monitoria não se restringe somente à vida dentro da escola, mas também 

fora dela.  

 

 Os conflitos vividos por eles na convivência do grupo serão mediados pelo 

monitor para que, de fato, tornem-se uma equipe de estudos, a vivência da 

auto responsabilidade em relação a si e aos demais, as atitudes favoráveis e 

desfavoráveis aos estudos no salão e na sala de orientações, a compreensão e 

vivência do significado de autonomia, responsabilidade e solidariedade. 

As questões pessoais e familiares que afetam os alunos poderão ser tratadas 

de forma responsável e solidária numa construção de respeito, seriedade, 

amizade, confiança e solidariedade (Projeto Pedagógico, 2012, p. 28). 

 

Ao observar o momento da monitoria, pude constatar ser esse momento um 

instrumento muito útil para o desenvolvimento da relação existente entre professor e 

aluno, pois esse é um momento onde ambos podem se aproximar. Alguns alunos 

aproveitam esse espaço para compartilhar com o professor monitor acontecimentos de 

suas vidas, medos, anseios, sonhos, dificuldades enfrentadas na família e na 

comunidade.  

Todavia, também notei que, para esse momento realmente funcionar, depende 

muito da disposição do professor que está com o grupo. Há professores que utilizam 

esse momento como um momento de aproximação e revisão dos afazeres dos alunos, ou 

seja, realmente estabelece-se um vínculo e o monitor se transforma em um tutor, em 

uma pessoa que conhece e acompanha a vida escolar dos alunos. Percebe-se aqui os 

indícios de uma tradição sendo inventada, como escreve Goodson (2005, p. 79): 

 

A elaboração do currículo pode ser considerada um processo pelo qual se 

inventa a tradição. [...] Mas como acontece com toda tradição, não é algo 

pronto de uma vez por todas; é, antes, algo a ser defendido, onde, com o 

tempo, as mistificações tendem a se construir e reconstruir sempre de novo. 

 

Ao analisar o texto do Projeto Pedagógico da EMEF Presidente Campos Salles, 

nota-se que é um projeto em constante construção, no qual a problematização das 

práticas realizadas, no dia-a-dia da escola, ocorrem frequentemente, e a fala dos 
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diversos atores sempre é levada em consideração. Todavia, como qualquer escola, essa 

também apresenta suas contradições e dificuldades. Após a quebra das paredes, as 

dificuldades ficaram ainda mais explícitas. Observando os salões, em alguns casos, os 

problemas assumem uma proporção maior do que se os alunos estivessem em uma sala 

menor, e alguns professores acabam se desgastando mais do que outros.  

O fato de o PP ser um documento acessível a qualquer pessoa que deseje lê-lo 

indica que é um texto vivo, e que faz parte do cotidiano das pessoas, que sabem onde 

encontrá-lo quando for preciso. Não é um material elaborado por uma única pessoa que 

depois permanece esquecido pelas demais. 

Durante a leitura do projeto pedagógico e ao realizar as observações iniciais, fui 

percebendo que o projeto República de Alunos demonstrava ter um papel fundamental 

na execução do PP como um todo e, por esse motivo, aprofundei minha investigação no 

desenvolvimento desse projeto que será apresentado e analisado no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 - A REPÚBLICA DE ALUNOS 

 

 

3.1. A origem do Projeto A República de Alunos 

 

Consta, no Projeto Pedagógico (2012, p. 30), da escola: 

 

Autonomia, responsabilidade e solidariedade exigem, por parte do adulto que 

trabalha com a criança, uma nova mentalidade que a perceba como um ser 

integral, completo; capaz de tomar decisões, portador de saberes e capaz de 

organizar-se para aprender. Isso exige dos adultos uma nova postura em 

relação às crianças e aos adolescentes, ou seja, ajudá-los a se constituir como 

sujeitos autônomos, responsáveis e solidários e não se tornarem cópias dos 

adultos. Esta nova mentalidade exige que o adulto caminhe lado a lado da 

criança e do adolescente. 

 

Como se percebeu no capítulo anterior, ao final de 2011, começou a fomentar a 

necessidade da criação de uma República de Alunos, que teria o dever de estabelecer as 

regras a serem seguidas na escola. Os professores organizaram um roteiro de estudos 

para que os alunos pudessem entender qual era a finalidade de uma república e sua 

importância na vida das pessoas.  

É comum encontrar nas escolas, sejam elas municipais ou estaduais, os 

chamados grêmios estudantis, amparados pela Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, 

assinada pelo então Presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney, a qual 

recebeu o nome de Lei do Grêmio Livre. Essa Lei dispõe sobre a organização de 

entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências, como 

pode ser observado em seu texto: 

 

Art. 1º- Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica 

assegurada a organização de Grêmios estudantis como autônomo 

representativas dos interesses dos estudantes secundaristas, com finalidades  

educacionais, culturais, cívicas, desportivas 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 Grêmio estudantil serão realizadas pelo voto direto e 

secreto de cada  

estudante, observando-se, no que couber, as normas da legislação eleitoral. 
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Na EMEF Presidente Campos Salles, os alunos, juntamente com os professores e 

demais funcionários, decidiram escolher outro tipo de organização e criaram a 

República de Alunos. Enquanto o Grêmio é fruto de uma determinação legal, o Projeto 

de ação República de Alunos teve sua origem amparada por uma decisão da escola, e foi 

incorporado no seu PP, após ter sido aprovada pelo Conselho de escola. 

   

No dia 29 de fevereiro de 2012, participei, como observador, da reunião do 

Conselho de escola. A reunião aconteceu na sala de leitura e contou com a presença de 

pais, alunos, professores e demais funcionários. Como essa era a primeira reunião do 

ano, estava na pauta a eleição dos novos membros do Conselho. O diretor falou da 

importância que esse órgão tinha na escola e fez um breve histórico de algumas 

conquistas realizadas pelo Conselho em anos anteriores, como por exemplo, a mudança 

na estrutura das salas e a quebra das paredes.  

Em seguida, pediu para que todos se apresentassem e falassem sobre as 

expectativas para aquele ano. Terminadas as falas, deu-se início à eleição. Todos 

puderam indicar e receber indicação para ocupar uma vaga no Conselho. Alguns pais 

eram novos e disseram que estavam contentes em poder colaborar com a escola; outros, 

mais antigos, compartilharam com os demais o orgulho que tinham em participar 

daquele Conselho. Finalizada a eleição, o diretor pediu a palavra e lembrou aos 

presentes que todas as conquistas realizadas, até aquele momento, foram fruto de muitas 

lutas e que, nesse ano, a escola tinha mais um desafio que seria o de implantar a 

República de Alunos. Ele mencionou que esse seria um grande passo para a efetivação 

do projeto pedagógico da escola, cujos princípios podiam ser resumidos no 

desenvolvimento da autonomia, da liberdade e da solidariedade.  

Segundo ele, a República de Alunos seria o espaço onde os alunos poderiam 

desenvolver e exercitar esses princípios, e os adultos deveriam apoiar os alunos nesse 

processo. Alguns professores também falaram da importância do novo projeto e se 

predispuseram a colaborar com os alunos nessa construção. A proposta foi colocada em 

votação e foi aceita por unanimidade. Ficou acordado que seria instituída uma comissão 

pré-eleitoral a fim de se responsabilizar pela elaboração do estatuto da República e pela 

realização das eleições. Três professores se ofereceram como voluntários para participar 

dessa comissão e verificar quais alunos também gostariam de participar. A comissão 
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pré-eleitoral foi constituída por três professores, cinco alunos e um membro da equipe 

gestora (coordenadora).  

Almejando que a República tivesse legitimidade, os membros da comissão 

organizaram as discussões na escola, e um estatuto foi construído coletivamente. 

Buscando efetivar a participação de todos nessa construção, os alunos realizaram 

roteiros de estudos (anexo II), relacionados à República de Alunos, discutindo sua 

importância e funcionalidade. Esse tema também foi discutido nas reuniões de 

monitoria realizadas, semanalmente, com os alunos e, nesse momento, apareceram 

alguns questionamentos: quais cargos deveriam existir? Qual deveria ser a atuação de 

cada membro e como se daria o processo eleitoral? 

Houve um grande empenho por parte de todos para que a República fosse 

colocada em prática. O diretor ressaltou a importância de sua criação, algumas pessoas, 

mesmo sem saber ao certo, como funcionaria, parecera gostar da ideia. 

 

 Na reunião do Conselho de escola, do dia 25 de abril de 2012, reuniram-se, na 

sala de leitura, seus membros para discutir alguns assuntos de interesse da escola – entre 

eles, um abordava o meu foco de pesquisa a República de Alunos, e o outro, o 

“Movimento Sol da Paz”, não está diretamente relacionado, mas foi expresso por 

acrescentar informações relevantes sobre as características da escola.  

 Após terem discorrido sobre alguns assuntos, o diretor pediu a palavra e passou 

a falar a respeito do “Movimento Sol da Paz”. Relatou todo o trabalho em prol do 

movimento, organizando, em reuniões mensais, a divisão do grupo em comissões, cada 

uma com sua função específica – comissão de organização do Festival da Paz, comissão 

de visitas, comissão de comunicação, comissão de agrupamentos e painéis, e comissão 

de infraestrutura.  

Em seguida, uma professora leu o manifesto da 14ª Caminhada pela Paz de 

Heliópolis, que aconteceria ao dia 14 de junho próximo com o título: Políticas públicas 

e consciência comunitária, assegurando a construção de uma sociedade educadora. Ao 

final, o diretor fez uma reflexão sobre os últimos fatos de violência, ocorridos na região, 

e lembrou que ninguém solucionava nenhum problema sozinho. Portanto, era necessária 

uma consciência comunitária. A caminhada seria organizada por temas e a EMEF 

Presidente Campos Salles trabalharia com o tema “saúde”.  
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Em seguida, o professor Pedro falou sobre o processo de elaboração do 

regimento para a eleição dos membros que iriam compor a República de Alunos, depois 

realizou a leitura do regimento. O diretor falou da importância e da responsabilidade de 

todos os envolvidos neste processo e salientou que a República de Alunos corroboraria 

com o projeto pedagógico da escola, onde todos, dentro da unidade – diretor, 

professores, funcionários e alunos –, teriam a mesma importância.  

O professor Hudson, integrante da comissão de elaboração do regimento, 

relatou, resumidamente, o desenvolvimento desse trabalho. Para ele, tudo que envolvia 

a composição da República de Alunos era fruto de um longo trabalho com os alunos, 

principalmente o do primeiro período. Após ter sido apresentado para o conselho, o 

Regimento da República de Alunos (anexo III) foi aprovado e passou a integrar o PP da 

escola, de maneira formal. 

 

3.2. Processo eleitoral  

 

Para ser candidato a um cargo da república, o aluno deveria fazer parte da 

comissão mediadora, escolhida em cada salão no início do ano. Essa comissão funciona 

como uma “espécie” de partido político de cada salão. Após a escolha dos alunos, essa 

comissão organizou algumas reuniões para verificar a conduta de cada candidato e a sua 

aptidão para ser um membro da República de Alunos. 

Para entendimento deste processo, observei uma reunião pré-eleitoral da 

comissão do salão do 6º ano, no dia 30 de abril de 2012. A narrativa demonstra 

claramente como isso ocorreu.  

Na sala de JEIF, a coordenadora reuniu os alunos, membros da comissão 

mediadora do 6º ano, para realizarem uma avaliação dos possíveis candidatos. Estavam 

presentes, na reunião, oito alunos, dos quais três eram meninos; e cinco, meninas. A 

coordenadora pediu para que cada um fizesse uma avaliação de seu comportamento, de 

suas atitudes no salão e de suas responsabilidades diante da realização das atividades 

dos roteiros e colaboração com o seu grupo – dessa maneira, poderiam sentir-se aptos 

para ocupar um cargo na República.  

Inicialmente, os alunos foram falando um por um. Alguns diziam que se sentiam 

comprometidos e que estavam com suas obrigações em dia; outros falaram que estavam 

com dificuldade para se concentrar e. por isso, não conseguia ficar sentado o tempo todo 



66 

 

    

 

em seu grupo, o que o fazia descumprir um dos acordos, que era permanecer no grupo. 

A coordenadora ouviu a todos e disse que, muitas vezes, também tinha dificuldade para 

permanecer quieta e se concentrar, mas que estava lidando com isso, e que o mais 

importante era os alunos reconhecerem onde estavam errando – esse era o primeiro 

passo para uma mudança.  

Uma aluna lembrou de que, naquele salão, existia um colega que não deixava 

ninguém ficar quieto, mexia com todos, não fazia a sua lição e não permitia que os 

outros a fizessem. Muitos colegas apoiaram a aluna e disseram que, realmente, esse 

menino era insuportável e que não o aguentavam mais no salão. A coordenadora disse 

que, na vida, muitas vezes, temos que conviver com pessoas que nos incomodam e que 

nem sempre poderemos, simplesmente, nos livrar à hora que quisermos. Ela, então, 

questionou o que eles haviam feito para ajudar o colega. Nesse momento, uma aluna 

informou que já havia tentado conversar com ele, só que não houve mudança alguma; 

outros disseram o mesmo. Uma aluna de pele negra disse: “ele me chamou de preta, 

macaca e fedida”. Todos ficaram em silêncio, demonstrando constrangimento com o 

ocorrido, e alguns disseram que também já haviam sido xingados por ele.  

A coordenadora perguntou para a menina como ela se sentido no momento em 

que ele a agredira. A menina disse que ficou triste, mas olhou firme para ele e disse: “eu 

sei que você não esta falando isso do seu coração, e eu não sou nada disso que você 

disse”. Ela informou que o menino mora perto de sua casa e passa por muitas 

dificuldades familiares. E finalizou dizendo: “eu sei que ele não é uma má pessoa, com 

a vida que ele leva não esperaria nada diferente dele, por isso temos que ajudá-lo”. 

A partir daí, a conversa mudou de direção. A coordenadora perguntou se mais 

alguém conhecia o menino fora da escola. Alguns disseram que o conheciam e que 

realmente ele tinha uma vida muito difícil. Ela se lembrou de uma boneca que havia 

ganhado do menino, e que havia enxergado, naquela atitude dele, uma forma de 

demonstração de carinho. Os alunos também relataram momentos onde o menino havia 

sido legal com eles e que, muitas vezes, fora da escola, ele não era tão ruim. Ela, então, 

disse: “estão vendo? Ninguém é cem por cento ruim e, nem cem por cento bom. Talvez 

aquela fosse uma forma de chamar a atenção na escola.”  

Ela lembrou os alunos de que um dos princípios do PP é a solidariedade – aquela 

seria uma oportunidade para que eles fossem solidários com ele. Ressaltou que não era 

passando a mão na cabeça, mas sim tentando ajudá-lo a superar essas dificuldades de 
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comportamento. Os alunos finalizaram a reunião, acordando de que, a partir dali, 

tentariam ajudá-lo e que se esforçariam para compreendê-lo melhor, mas que também 

iriam chamar a atenção dele, caso fosse necessário. Nessa reunião, apenas dois alunos 

demonstraram interesse em concorrer a um cargo na República de Alunos.  

Outras reuniões ocorreram e, estabelecidas as comissões, os alunos fizeram as 

indicações dos cargos que desejariam ocupar. A seguir, a descrição dos cargos e 

respectivas competências: 

 

Art. 5º Haverá 5 (cinco) cargos neste pleito. O nome do cargo e o número total destes 

para este pleito são os seguintes: 

I. Prefeito  

II. Vice-prefeito  

III. Secretário  

IV. Vereadores  

V. Membro da Comissão de Ética 

 

Art. 6º - Cabe ao Prefeito manter, defender e cumprir o PPP, observar as leis, e 

promover o bem geral dos estudantes desta unidade, sustentar a união e a integridade da 

EMEF Pres. Campos Salles. 

Art. 7 - Cabe ao Vice-Prefeito substituir o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-

lhe, no caso de vaga. Além dessa função, o Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito, sempre 

que convocado para assuntos especiais. 

Art. 8º - Cabe ao Secretário, de forma geral, tomar medidas que assegurem a aplicação 

das regras, aprovadas pelos vereadores. 

 

§ 1º - Haverá 4 (quatro) Secretarias, cujas atribuições específicas lhes seguem o nome: 

I. Secretaria da Comunicação: tem como atribuição tornar público todo e 

quaisquer trâmites e decisões dos Poderes, Legislativo e Judiciário; 

II. Secretaria da Convivência e Diversidade: tem como atribuição promover 

ações da convivência entre os sujeitos da comunidade escolar, primando 

pela equidade; 

III. Secretaria da Cultura e do Esporte: tem como atribuição viabilizar ações 

culturais dos próprios alunos, além de proporcionar a ampliação do 

repertório cultural de todos os sujeitos que compõem a comunidade 

escolar; 

IV. Secretaria da Saúde e Ambiente: tem como atribuição promover a 

preservação do ambiente escolar e entorno, tendo como princípio 

norteador das ações a sustentabilidade. 

 

 Art. 9º - Cabe ao Vereador, com a aprovação do prefeito, dispor sobre todas as 

matérias de competência da escola. Ao Vereador compete, especificamente, promover 

o debate e aprovação de regras gerais da escola, mediante consulta às outras instâncias 

representativas, assim como para toda a comunidade escolar. 

 

 Parágrafo Único - Serão eleitos 2 (dois) Vereadores por salão (PP da escola). 

 

A partir daí, iniciaram a campanha eleitoral: os alunos gravaram vídeos com as 

propostas e apresentaram para toda a escola o que fariam, caso ocupassem o cargo 

pretendido. A eleição aconteceu na sala de informática, com o auxílio da professora 

responsável pelo espaço. A exemplo das eleições oficiais, o voto foi individual e 
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secreto. Pude perceber que todos os alunos se envolveram com esse momento, 

realizando debates e levantando as necessidades da escola e inclusive da comunidade. 

Essa pareceu ser uma experiência muito rica para os alunos, uma vez que puderam 

apresentar seus problemas e compartilhar com todo o grupo escolar, buscando 

alternativas e soluções. 

Após ocorrer as eleições, os alunos eleitos tiveram a sua posse endossada pelo 

Conselho de escola, no dia 25 de junho de 2012. Nesse dia, estavam, na pauta da 

reunião, Avaliação da 14ª Caminhada da Paz e a Posse dos membros eleitos para cargos 

da República de Alunos.  

O diretor iniciou a avaliação da caminhada, dizendo: “este ano, a caminhada foi 

muito importante, com uma grande participação de todos os envolvidos. Considero que 

a melhor ação do “Movimento Sol da Paz” foi descentralizar o Festival da Paz, que 

ocorreu em dois dias em diversos pontos de Heliópolis”. Ele relatou que, ao observar a 

apresentação das crianças da EMEI, sentiu que os adultos têm uma responsabilidade 

muito grande com essas crianças. Em hipótese nenhuma, pode-se ser indiferente na 

busca da transformação social. Para ele, o maior movimento que a escola possui é a 

Caminhada pela Paz e o Movimento Sol da Paz, que têm a tarefa de atingirem a todos 

para além das diferenças entre as entidades – referindo-se as demais unidades, EMEI, 

CEI e ETEC.  

Em seguida, o professor Pedro deu início à discussão do próximo item da 

reunião – a posse dos membros eleitos para os cargos da República de Alunos. Depois 

de apresentar o regimento que fundamentou o processo eleitoral, salientou que todos os 

eleitos precisavam comungar e defender o PP da escola, que serviria como 

embasamento para as ações da República. Ressaltou, ainda, a grande responsabilidade 

que todos estavam assumindo. 

O diretor pediu a palavra e relatou que, quando entrou na escola, havia três 

grupos de funcionários, preocupados com causas próprias, menos com os alunos. 

Ocorriam várias brigas, existiam alunos que fumavam maconha, na quadra de esportes, 

e vários outros problemas. Ocupando o cargo de diretor, acreditava em dois princípios: 

tudo passa pela educação, e a escola deve ser o centro de liderança. A partir daí, buscou 

várias parcerias com a comunidade e os problemas começaram a melhorar. Segundo 

suas palavras: “a tarefa para a transformação é árdua, mas não devemos desanimar, pois 

nosso trabalho tem sentido!”. Disse que, atualmente, percebia que os professores eram 
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sensíveis e abertos à mudança, mas precisavam da ajuda dos alunos para resolver os 

problemas da escola. Seu grande sonho era poder ver que tanto alunos, quanto 

professores viriam de bom grado para a escola e não obrigados.  

O professor Hudson expressou que esse trabalho só estava acontecendo, devido 

ao fato de que todos, naquela escola, acreditavam no ser humano. Nenhum aluno eleito 

foi eleito para se portar como um “policial”, mas para ser um grande articulador entre 

todos os alunos da escola, com a capacidade de influenciar as pessoas, a partir daquilo 

que cada um acredita. Dando prosseguimento à reunião, o professor Pedro deu posse 

aos membros da República de Alunos. Esse foi um momento onde todos os envolvidos 

nesse processo demonstravam muito contentamento e esperança no sucesso da 

República. Após algumas pessoas proferirem palavras de incentivo para os alunos 

eleitos, a reunião foi encerrada. 

Terminado o período da posse e da animação, os alunos passaram a realizar 

reuniões para discutirem os assuntos relacionados à República. Essas reuniões 

aconteciam, em sua maior parte, com a presença de um, ou dois, professores voluntários 

que auxiliavam os alunos na organização das reuniões e apresentavam alguns 

encaminhamentos. Durante essas reuniões, observou-se que a relação estabelecida não 

tinha um caráter vertical – os professores não eram os responsáveis pelas reuniões, 

pareciam estar ali como Conselheiros. 

 

3.3. A República em ação: a participação dos alunos 

 

Como o foco da pesquisa é a República de Alunos, foi necessária a observação 

dos momentos em que esse projeto se relaciona com o PP da escola. Assim, a 

participação dos alunos da República em diferentes espaços foi verificada, buscando 

aprofundar o conhecimento sobre o projeto.  

Após o período de consolidação do Projeto de Ação República de Alunos, o 

diretor expôs o projeto para toda a comunidade em um seminário sobre educação, 

realizado na quadra de esportes da UNAS. 

Na manhã de 21 de setembro de 2012, realizou-se, no bairro de Heliópolis, o II 

Seminário de Educação: Heliópolis + sustentável. O evento ocorreu na quadra da União 

de Núcleos Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco 

(UNAS), onde estavam reunidas cerca de 1000 pessoas, de diversos segmentos –
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professores, alunos, mães de alunos, liderança comunitária. Iniciou-se às 9h, com a 

apresentação do coral infantil do Instituto Baccarelli. Após a apresentação, Bráz 

Rodrigues Nogueira (diretora da EMEF Campos Salles), Profa. Drª Sônia Kruppa (USP) 

e José Pacheco (Escola da Ponte) foram convidados a compor a mesa de discussão.   

A escola esta inserida no que o diretor denomina de bairro educador. A ideia de 

bairro educador não é uma novidade no campo educacional, já existem experiências no 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, em São Paulo, como mostram (GADOTTI, 2005) 

e (GANDIN, 2008).  

Em Heliópolis, porém, essa ideia adquiriu dimensões próprias que a difere da 

experiência vivida em outros lugares. A diferença está na gênese da ideia: enquanto em 

outros lugares a iniciativa partiu dos órgãos governamentais, em Heliópolis, a iniciativa 

partiu da parceria existente entre escola e comunidade que sentiu a necessidade de 

pensar a educação e as condições necessárias para sua aquisição.  

Essa afirmação fica evidente na fala de um morador, durante o II Seminário. 

João, ao comentar o I seminário, ocorrido em 2011, sobre a educação formal e não 

formal, afirmou: “o pobre já nasce sem poder pensar tudo, pois nasce em um buraco que 

luta para enxergar o topo e, quando enxerga o topo, é outra luta para sair do buraco. 

Para ele, “o povo” (se referindo aos moradores de Heliópolis) aprendeu primeiro a dar 

comida para os filhos, ter um teto para esconder a cabeça e depois a pensar no estudo. 

Agora que eles tinham conseguido um lugar para morar, era o momento de pensar na 

educação das crianças”. Essa fala do senhor João expressa o sentimento do morador de 

Heliópolis que, após ter lutado para conseguir seu pedaço de chão, sente que a educação 

pode levá-lo a outros lugares, nos quais, antes, não tinha condição de sonhar.  

A escola tem participado ativamente da construção desse bairro educador. Não 

atua como se estivesse à margem do que está acontecendo; antes, age como 

protagonista, fazendo plenárias, onde pais, alunos, professores e comunidade podem 

discutir juntos os problemas vivenciados por todos. Ao longo da pesquisa, pude notar 

que presença dos membros da República de alunos foi constante nessas reuniões. 

Nesse dia, o diretor Bráz Nogueira disse que não iria falar muito; antes, gostaria 

de que os alunos da República falassem sobre o que estava acontecendo na escola. Ele 

apresentou os seguintes alunos: Paula (presidente da câmara de vereadores); Valentina 

(assessora de comunicação) e Vinícius (diretor de esportes e cultura). 
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Os alunos explicaram para a comunidade que, na escola, existia uma República 

de alunos, criada e eleita por eles, para que pudessem elaborar e tomar decisões a 

respeito das coisas que lá aconteciam. A aluna Paula relatou que, no início do ano, seu 

pai queria tirá-la da escola, pois um menino estava mexendo e querendo bater nela. Ela 

se recusou a sair e se explicou ao pai: “Agora que estou na República, tenho um 

compromisso com meus colegas e não posso deixar isso me enfraquecer! Eu sou parte 

da escola, e não vou abandonar”. Ela encerrou dizendo que estava muito feliz em 

estudar na EMEF Campos Salles e poder fazer parte da república.  

Valentina falou sobre os princípios da escola que eram liberdade, 

responsabilidade e autonomia. Esses princípios deveriam andar sempre juntos para que 

os alunos e professores pudessem ter uma boa convivência. Ela estava um pouco 

nervosa, mas conseguiu terminar sua fala. 

O aluno Vinícius estava ali para divulgar alguns dispositivos que eles haviam 

criado para ampliar a participação dos colegas nas tomadas de decisões na escola. Esses 

dispositivos eram: a árvore dos desejos, a caixinha de sugestões e o muro das 

lamentações. Durante a fala dos alunos, o diretor fazia alguns comentários.  

Em seguida, pediu para que o senhor João Miranda falasse em nome da 

comunidade. Depois de afirmar que a educação era a prioridade daqueles que nada 

tinham, o senhor João Miranda passou a vez para o diretor Bráz Nogueira, que encerrou 

a reunião, afirmando que “a escola não deve ser apenas uma República de Alunos, mas 

sim de todos”. Findas as atividades, todos foram convidados a participar de um almoço 

nas dependências do CEI da Mina. 

Nessa reunião, percebeu-se o orgulho dos alunos ao falar para a comunidade 

como a República funcionava e os dispositivos de diálogo criado por eles. Muitos pais 

estavam presentes para apoiar as crianças em suas atividades.  

 

No dia 05 de outubro de 2012, cheguei à escola por volta das 8h da manhã para 

participar da reunião pedagógica na EMEF Pres. Campos Salles. Nesse dia, a reunião 

foi dividida em dois momentos: no primeiro, os professores da EMEF reuniram-se no 

teatro do polo educacional, junto com os professores da EMEI para tomarem 

conhecimento do projeto Heliópolis - bairro educador. Esse projeto será desenvolvido 

em Heliópolis, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). A diretora do polo 

educacional explicou os fundamentos do projeto e sua importância para o bairro. Em 
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seguida, os professores voltaram para suas respectivas escolas para tratarem de assuntos 

referentes a cada unidade.  

Após um intervalo, todos foram para uma sala da EMEF, onde se deu início à 

reunião pedagógica. Estavam presentes professores, alunos que fazem parte da 

República de Alunos, equipe técnica e uma representante do CENPEC. Os alunos 

trouxeram algumas sugestões para solucionar os problemas da escola relacionados à 

indisciplina e à convivência nos salões. O aluno Jackson, do 5º ano, tomou a palavra e 

disse que os membros da República pensaram em três proposições para que essa 

melhoria ocorresse. 

1ª- A criação da caixinha de soluções: um lugar onde os alunos iriam colocar as 

soluções que acreditam contribuir para melhoria da convivência nos salões.  

A caixinha das soluções seria mais um espaço para a fala dos alunos, e os 

professores também poderiam contribuir. O professor Pedro disse que, apesar da ideia 

ser muito boa, isso não impossibilitaria que alguns alunos fizessem “gracinha”, mas isso 

não deveria ser um impedimento, mas observar a importância que esse novo canal de 

comunicação pode proporcionar para os alunos. Disse: “não podemos cair no erro de 

censurar esse canal”.  

Nesse momento da discussão, uma professora disse que as assembleias não 

estavam acontecendo, e que esse poderia ser um assunto tratado na monitoria. O diretor 

Brás disse que as assembleias poderiam ocorrer a partir das necessidades dos salões – 

cada professor poderia chamar uma assembleia para conscientizar os alunos da 

importância das propostas da República. A coordenadora Lenilda disse que os 

professores precisavam entender que todos faziam parte da República de Alunos, não 

somente os alunos, mas todos! Qual tem sido a colaboração de cada professor? Quais 

condições os professores têm dado para que a assembleia de fato ocorra? O professor 

Luis Henrique ressaltou que esse é o primeiro ano do projeto República de Alunos e 

que, por ser o ano de implantação, algumas coisas ainda estavam no início.  

2ª - Muro das lamentações: esse seria outro modo de conversar sobre os 

problemas que, muitas vezes, ocorrem dentro do salão e, muitas vezes, a comissão não 

consegue observá-los. 

3ª - Árvore dos desejos: seria um lugar onde os alunos colocariam os seus 

desejos – educação, cultura, esporte etc.  
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O professor Luiz Henrique disse que esses dispositivos já deveriam ser 

colocados em prática já na semana seguinte.  

Para a coordenadora Lenilda, todos precisavam tomar a consciência de que tudo 

é processo! De que mesmo tendo algumas dificuldades, as pessoas não poderiam 

desanimar, pois é um processo. O diretor Bráz Nogueira, entretanto, acredita não ser 

fácil ver esse processo, além de ser muito dolorido. Após alguns anos, ele chegou à 

conclusão de que, se o professor não possui autoridade, ele também não estará ajudando 

o aluno.  

 

No dia 22 de outubro de 2012, uma reunião da República foi convocada para 

resolver um problema provocado por dois alunos do oitavo ano. Eles fizeram um “card”  

–colaram a foto da colega em uma folha de papel-sulfite – ,onde continha alguns 

supostos “poderes” (feiura e mau humor), ridicularizando a menina. A reunião contava 

com a presença dos dois alunos envolvidos, de alguns alunos da comissão mediadora do 

salão do oitavo ano, e a secretária da convivência da República (que estudava em outro 

horário), um professor e uma das coordenadoras. 

No início da conversa, foi exposto o que estava acontecendo. A aluna estava 

chorosa, pois se sentia constrangida com o fato. Um dos alunos disse que não sabia o 

motivo de ter sido convocado para a reunião, pois não havia feito nada. Logo foi 

interpelado por um colega que o viu colando as figuras nos postes da escola. 

Inicialmente, ele negou e disse que sempre era o culpado por tudo e que ninguém via o 

seu lado. Os colegas continuaram dizendo que tinha sido ele! Para se defender, ele disse 

que somente colou e que não havia sido o autor do “card”. O outro menino também 

disse que não havia sido o autor, alegando que nem falava com a menina direito – 

aquela foto nem tinha sido tirada na escola. Nesse momento, um dos alunos da 

comissão questionou: como você sabe que não foi tirada aqui? O aluno se enrolou e 

disse que alguém tinha pegado na internet, feito e entregue a eles. Após alguns debates, 

um dos alunos envolvidos disse que não havia sido ele quem fez e não iria falar quem 

tinha feito. O professor disse que era melhor eles não encobrirem os erros, mas 

admitirem que o que tinham feito não foi legal e se desculparem com a colega. 

Para a coordenadora, o mais importante não era nem quem havia feito, mas sim 

a atitude de desrespeito dos dois garotos. Questionou se eles queriam estar no lugar da 

colega. Os dois permaneceram calados, demonstrando indiferença para com o ocorrido. 
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Os alunos presentes discutiram a respeito e disseram para quem fez confessar, pois 

ninguém deveria passar por aquilo – afinal, a colega estava chateada com o ocorrido. 

A secretária da convivência pediu a palavra. Ela é uma menina de baixa estatura 

e muito magra. Está no 4º ano. Ao começar a falar, perguntou, dirigindo-se àquele que, 

supostamente, havia colado: “você já se colocou no lugar dela? Tente sentir o que ela 

esta sentindo nesse momento. Você acha que um homem pode fazer isso com uma 

mulher? Olha o seu tamanho fazendo uma coisa dessas, não tem vergonha?” Nesse 

momento, o menino estava com a cabeça baixa. Ela prosseguiu: “aqui nós temos um 

projeto que diz que temos que ser solidários e responsáveis. Você acha que está sendo 

solidário? Se foi homem para colar, agora seja homem para se responsabilizar pelo que 

fez! Estamos aqui para estudar e conviver com os outros e não para fazer isso”. Todos 

ficaram em silêncio e olhando para a menina, que encerrou sua fala. 

Os alunos disseram que se arrependiam da ação, se desculparam e disseram que 

isso não aconteceria novamente. Enquanto eles conversavam, outro aluno fazia a ata da 

reunião que foi assinada por todos os presentes. Ao término da reunião, todos os 

envolvidos se desculparam e se comprometeram a não fazer isso novamente. 

Nessa reunião, havia organização entre as crianças: quem desejava falar, pedia a 

palavra e se colocava para o grupo. Enquanto a reunião acontecia, um deles fazia a ata, 

o que caracterizava a construção de um documento que, logo após o termino, foi 

assinado por todos. 

Quando estão os alunos da República em ação, percebe-se que não é um órgão 

que simplesmente visa à punição, com um poder de polícia, mas sim um espaço para o 

diálogo para a conversa. A cidade de São Paulo, no ano de 2012, contou com um índice 

altíssimo de jovens nas periferias, sendo assassinados durante as madrugadas. 

Comumente, nas periferias, devido a combinação relacional entre o medo, a violência e 

a ausências de políticas do Estado (WACQUANT, 2008), reina a lei do silêncio, como 

se observa na letra de rap: “eu não sei, não vi, não sou, morro cadeado, “firmão”, deixa 

eu ir, quem não é visto não é lembrado” (RACIONAIS MC’S, 2002). As pessoas têm 

medo de falar algo e sofrer alguma represália. Nas escolas, quando algum aluno comete 

alguma infração, muitas vezes, a lei do silêncio também se faz presente. Em um dos dias 

que observava a ação dos alunos no projeto, participei de uma reunião com os membros 

da República de Alunos, e notei que esse comportamento do silêncio não acontecia na 

escola, mas os alunos sentiam-se a vontade para falar e apresentarem suas queixas. 
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3.4.   Entrevistas com os educadores 

 

As entrevistas foram realizadas com os educadores, visando verificar qual é a 

visão que eles têm do projeto e dos alunos. Com exceção do diretor que declarou não se 

importar com a identificação, todos os nomes dos demais educadores são fictícios. 

 

3.4.1 Entrevistas com o Diretor da Escola 

 

A entrevista com o diretor da escola foi realizada em sua sala, um pequeno 

espaço que divide com outras duas assistentes de direção. Apesar de ser um local bem 

pequeno, a disposição dos móveis é muito bem organizada, permitindo, quando 

necessário, uma fácil comunicação entre eles. No momento em que cheguei para 

realizar a entrevista, ele estava organizando sua agenda de compromissos – nos últimos 

meses, havia recebido muitos convites para realizar palestras e compartilhar o trabalho 

realizado na escola. Disse que estava ficando cansado e iria reduzir um pouco essas 

participações. Assim que terminou o que estava fazendo, como de costume, atendeu-me 

muito bem e iniciamos a conversa. 

O diretor Bráz Rodrigues Nogueira contou um pouco sua história de vida. 

Quando era criança, vivia na roça e estudou as séries iniciais, em uma escola rural. Para 

terminar seus estudos, foi morar com um tio em uma pequena cidade no Estado de São 

Paulo, chamada Auriflama. Por influência de um amigo, serviu às Forças Aéreas, na 

cidade de Pirassununga e, por se desiludir com a carreira, decidiu não seguir o serviço 

militar. 

Conversando com um colega que era padre, foi-lhe perguntado por que não iria 

para o seminário. O diretor disse que, no começo, achou a proposta muito estranha: “eu 

disse para ele que gostava de mulher” (risos). Mas, o amigo lhe explicou que ele poderia 

fazer filosofia e depois decidiria se seguiria o sacerdócio, ou não.  

Mais uma vez, desiludiu-se e, como seus estudos estavam chegando ao fim, sem 

saber para onde ir, lembrou que, em alguns momentos, chegou a pensar em tirar a 

própria vida, pois como vinha de família pobre, não tinha com quem contar. Um amigo 

do seminário indicou seu nome para assumir algumas aulas de ensino religioso, em um 

colégio muito prestigiado na capital paulistana. Nesse instante, ele ressaltou que iria 

ganhar muito bem.  
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Na ocasião da entrevista, o responsável pelo colégio falou que ele deveria fazer 

com que os alunos fossem felizes, dando a entender que não poderia manifestar sua 

opção política ligada à esquerda. Daí, ele respondeu para o padre: “para mim, na 

teologia que eu estudei, Jesus Cristo nasceu para libertar os indigentes, e na minha 

maneira de ver, eu tenho é que fazer esse povo ter problema de consciência, porque eles 

são ricos e privilegiados”. O padre, então, o advertiu, dizendo que daquela maneira, ele 

iria arrumar problemas, e acabou não assumindo as aulas.  

Alguns dias depois, fez inscrição na prefeitura de São Paulo e iniciou dando aula 

de estudos sociais, pela manhã, e filosofia, no período noturno, em uma escola estadual. 

Saudoso, lembrou que, quando estava na escola, sentia-se com se estivesse em sua casa. 

Tinha a sensação de ter nascido para fazer aquilo. De maneira orgulhosa, salientou que 

ficou quinze anos nessa escola da prefeitura onde iniciou a docência. Aos finais de 

semana, desenvolvia um projeto com os alunos onde aplicava técnicas de psicodrama. 

Eles utilizavam as dependências da escola e, ao término das atividades, todos se 

organizavam para deixar tudo arrumado como antes. Foi aí que, segundo suas palavras, 

“comecei a perceber que a criança e o adolescente são seres competentes que têm 

capacidade para decidir, pois eu organizava coisas com eles que dava mais resultado do 

que se tivesse sido organizado com os meus pares, os professores”.  

Algum tempo depois, a esposa o incentivou a fazer pedagogia. Assim que 

terminou o curso, prestou concurso e, no momento da escolha, optou pela EMEF 

Presidente Campos Salles. Nesse instante, ouviu que só deveria escolher essa escola se 

não tivesse jeito, pois era na favela de Heliópolis, e ele sofreria muito se fosse para lá. 

Quando chegou a sua vez, ele se levantou e escolheu a EMEF Presidente Campos Salles 

que, inclusive, era a primeira da sua lista. Disse que escolheu a escola por dois motivos: 

primeiro, porque morava muito perto e daria para ir e voltar a pé e, segundo, porque 

essa história de violência que assustava todo mundo não o amedrontava, pois 

reconheceu que a origem das famílias dos moradores da favela era semelhante a da sua 

família: “eu não estaria no meio de estranhos, estaria entre os meus”.  

Isso pôde ser observado, quando tive a oportunidade de acompanhá-lo pelo 

bairro. Muitos o cumprimentam, chamam para conversar, perguntam sobre a escola. 

Realmente, ele demonstra estar integrado à comunidade de Heliópolis. Sua história de 

vida, o trabalho que desenvolvia como professor e sua vivência política parecem ter 

influenciado sua prática como diretor. Da mesma maneira que permaneceu muitos anos 
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lecionando em uma única escola, quando passou no concurso para diretor, decidiu não 

se remover, e está há 17 anos na mesma escola.  

Ele já passou quatro anos do tempo necessário para a aposentadoria, entretanto, 

diz que ainda quer contribuir como o desenvolvimento do projeto da escola. Essa 

permanência evidencia o compromisso com a escola e, de certa forma, explica o 

respeito que ele desfruta na comunidade. Mas, nem sempre foi assim. No começo, 

enfrentou muitas dificuldades devido à violência que acometia a escola. Chegou até a 

levar uma “cadeirada” para defender um aluno. Em certo momento, chegou a pensar 

que tinha feito a maior loucura da sua vida, havia exonerado dois cargos de professor 

para assumir o de diretor, por acreditar que não daria para ser diretor oito horas e depois 

assumir mais cinco horas como professor. 

Ele foi salvo por duas ideias que havia construído juntamente com pais e 

professores de sua antiga escola: primeira a de que tudo passa pela educação, não 

somente pela escola. Para ele, a escola é apenas um dos locais onde a educação precisa 

acontecer, todas as entidades da sociedade, partindo da família até chegar ao Estado, são 

responsáveis pela educação. Em seu pensamento, são os trabalhadores da educação que 

devem começar essa luta. Segunda ideia é a de que a escola deve ser um centro de 

liderança na comunidade onde ela está inserida, trabalhando articuladamente com as 

lideranças propositivas que buscam mudança, transformações, e não contra essas 

lideranças. Deve também ir além das questões de ensino, lutando, inclusive, pela 

efetivação dos direitos da pessoa humana. Essas ideias corroboram com o que Gimeno 

Sacristán (2001, p. 54) expõe sobre o papel da escola, quando diz que 

 

a escola tem um potencial socializador limitado, e é preciso não só que se 

reconheça o valor que ela pode vir a ter, mas, sobretudo necessita ser 

valorizada por cumprir sua missão intelectual e formativa mais especializada. 

É preciso que se deixe explícito o apoio das demais instâncias que 

compartilham com ela a responsabilidade de mostrar estilos de vida, valores e 

práticas dignificantes do ser humano, capazes de melhorar a sociedade. 

 

Essas duas ideias o ajudaram a se constituir como diretor, como educador e 

como um líder comunitário em Heliópolis. A elas somaram-se as ideias de autonomia, 

responsabilidade e solidariedade, as quais se tornaram a base do projeto pedagógico da 

escola. Percebe-se, portanto, que ele é comprometido com o projeto pedagógico que a 

escola desenvolve. Seu envolvimento demonstra que possui consciência da importância 
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da sua função para pôr em prática as ações escritas no papel. Essa atitude vai ao 

encontro do que escreve Albuquerque (2005) sobre as características do diretor:  

 

O diretor é o articulador da proposta pedagógica da escola, o que exige 

competência, conhecimento, experiência, habilidade de relacionamento, 

comunicabilidade, iniciativa, arrojo, dinamismo, criticidade, criatividade, 

capacidade, para perceber acertos e erros, crenças e valores visando à 

concretização da proposta pedagógica da escola (ALBUQUERQUE, 2005, p. 

74). 

 

Convidado a falar sobre a República de Alunos, o diretor relatou que há algum 

tempo, quando ainda predominavam na escola as práticas tradicionais, a escola contava 

com um grêmio muito participativo. Lembrou que, nesse período, o bairro era muito 

perigoso. Certa vez, foi solicitado para que a escola fechasse as portas e mandasse os 

alunos embora. O diretor disse que reuniu alguns moradores, pais e alunos no pátio da 

escola e explicou para todos que se isso acontecesse, eles estariam jogando fora tudo o 

que foi conquistado com o projeto de integração entre a escola e a comunidade, pois 

quem mandava na escola eram eles e não os traficantes. A reunião acabou e passados 

alguns minutos, alguns alunos que faziam parte do grêmio foram em sua sala e disseram 

que ele poderia contar com eles. Garantiram também que o projeto da escola não 

morreria, pois eles não iam deixar. Naquele dia, foi uma criança de treze anos que 

manteve a sua esperança no projeto pedagógico da escola. Esse fato foi transformado 

em história em quadrinhos. 

Bráz passou a falar sobre a República de Alunos, mas, para isso, relembrou a 

trajetória do PP da escola e a quebra das paredes. Ao final do ano de 2005, o Conselho 

de escola aprovou a derrubada das paredes entre as salas. Havia sido combinado que 

todos passariam a fazer roteiros de estudos em conjunto, para que pudessem ir 

colocando os cinco princípios em prática. Porém, notou que muitos professores ainda 

continuavam isolados em suas práticas e apenas uma professora estava cumprindo o 

acordo.  

Ele percebeu que já tinha se passado dois anos, e continuava tudo igual. Ainda 

não havia quebrado as paredes, pois constava no projeto pedagógico que isso só 

ocorreria, quando os professores estivessem se sentindo preparados – e ele não percebia 

isso no grupo, que se mostrava resistente à proposta. Foi aí que chamou, em sua sala, 

um grupo de professores que “tinham responsabilidade, que arregaçava as mangas, que 

implica, que aceita as crianças dessa comunidade, que não têm pensamento pejorativo a 
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respeito desse povo, que não estigmatiza, que têm consciência que está trabalhando 

porque eles existem!”.  

Explicou que havia chamado esse grupo, porque percebeu que a escola ainda não 

tinha caminhado nada no sentido do trabalho em grupo e que gostaria de quebrar as 

paredes para que pudesse existir uma maior integração. O grupo concordou e, 

terminando o ano, todos entraram em férias, sabendo que, quando voltassem, as paredes 

não existiriam mais. “Foi aí que o bicho pegou!” A condição básica para se trabalhar e 

estudar em uma escola sem paredes é o trabalho em equipe, que é, ao mesmo tempo, o 

ponto forte e fraco do projeto. Ponto forte porque, na sociedade atual, quem não 

consegue trabalhar em equipe, não vai a lugar algum, pois todos precisam uns dos 

outros. E fraco, porque vivemos em uma sociedade capitalista que prima pelo 

individualismo, Nela, as pessoas são ensinadas a competir e a utilizar o outro, seja como 

mão de obra, seja com consumidor – o outro serve apenas para ser utilizado.  

O percurso traçado pelo diretor, a partir da derrubada das paredes, assevera que 

esse advento não foi sentido por todos de maneira tranquila, afinal essa não era uma 

notícia corriqueira e, provavelmente, trouxe grandes consequências para a escola. A 

princípio, o diretor falou que esse movimento foi necessário para colocar os princípios 

da escola em prática, mas, ao mesmo tempo, ele também disse que alguns professores se 

mantiveram resistentes, e as paredes só foram quebradas dois anos após a aprovação do 

Conselho. Esse é um episódio que marcou o início de uma nova metodologia, que 

implicou uma mudança radical, no currículo e nas relações entre professores e alunos.  

Os professores deixaram de ser o centro das aulas e passaram a ter que colaborar 

uns com os outros. Os alunos foram convidados a participar da construção do 

conhecimento. Com isso, foi necessária a criação de outros projetos que sustentassem 

esse novo ambiente. Algumas vezes, a convivência nos salões acontece de maneira 

conflituosa – em alguns casos, transparecendo que os problemas de uma sala foram 

ampliados por três. 

Quando cita o grupo de professores, o diretor deixa transparecer que, em alguns 

momentos, essa relação é conflituosa, pelo fato de precisar lidar com a resistência às 

mudanças nas práticas desenvolvidas por alguns, e a dificuldade para trabalhar com 

alunos oriundos de uma comunidade pobre sem estigmatizá-los. Porém, esse é um 

desafio que precisa ser superado pela escolarização moderna que propõe a 

universalização do ensino, como explica Gimeno Sacristan (1999, p. 13):  
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O fenômeno da escolarização universal igualitária transcorre historicamente 

em paralelo à vigência da ideia de cultura como algo valioso e digno de ser 

possuído por todos. Cultura e escolarização foram dois conceitos essenciais 

na manutenção da ideia de progresso. A modulação e a marca que nesse ideal 

ilustrado introduziu a consideração do sujeito da educação, como referencia 

essencial para as praticas educativas, trouxe consigo uma mudança de 

pensamento que está longe ainda de ter-se fixado em estilos estabelecidos de 

funcionamento das escolas e em métodos pedagógicos equilibrados e 

coerentes. 

 

Com o surgimento dos salões que passaram a comportar uma média de cem 

alunos, nasceu a ideia das comissões mediadoras de alunos que teve início, em 2008, 

com a proposta de ser um instrumento de participação e organização própria dos alunos. 

Ele observa que “quando uma comissão possui alunos que se expressam que tem 

coragem, que se coloca e acredita que é possível estudar, a comissão funciona!”. 

Segundo o diretor, os alunos ajudam muito, pois resolvem conflitos de convivência 

entre eles, e mais uma série de problemas que “antes ficavam nas costas do diretor”, e 

em alguns casos, os alunos até convocam pais para conversar. Entretanto, quando a 

comissão possui alunos que não se envolvem, ela é dominada pelos outros que não 

permitem a sua atuação no salão.  

Pela fala do diretor, observa-se que a experiência inicial, em alguns casos, não 

obteve o êxito esperado. Cândido (1966, p. 107) observou que “as relações sociais em 

uma escola vão além das relações previstas na estrutura administrativas da própria 

escola, encontramos também as relações sociais oriundas do próprio grupo social que se 

constitui a escola”. Dessa maneira, cada salão possuía o seu modo próprio de existir. A 

tensão existente entre os adultos também pode ser verificada entre as crianças, pois não 

era, em todos os salões, que as comissões funcionavam da maneira esperada. O diretor 

acredita que essa relação dependia do envolvimento dos alunos, apresentando uma 

relação de causa e efeito; todavia, sabe-se que os alunos não estavam sozinhos. Sendo 

assim, também se faz necessário observar a relação dos professores em todo esse 

processo.   

Foi pensando em uma forma que fizesse com que os alunos respeitassem as 

comissões, que surgiu a ideia de transformar a escola em uma República de Alunos e se 

decidiu que a escola se tornaria uma cidade, com prefeito, vereadores e secretarias. No 

fundo, a principal função da República é fazer com que as comissões funcionem, 
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criando leis e regras de convivência, inclusive para tomar medidas quanto àqueles que 

não as cumprem.  

Ele observa que isso ainda não vem acontecendo, pois os vereadores ainda não 

aprovaram nenhuma Lei. Em sua visão, os alunos da República deveriam verificar as 

necessidades, discutir e propor soluções, tudo isso articulados com as comissões dos 

salões. Explica que tudo isso é uma experiência – até o adulto tem dificuldades para 

participar de forma democrática, mas, para ele, o aluno tem muito mais facilidade, e se 

o adulto não estivesse por perto, as coisas avançariam.  

 

Você vê na escola, todo mundo olhando para o aluno não brigar, e no final de 

semana você vem aqui e a quadra esta cheia, eles estão brincando, tudo 

organizadinho, jogando numa boa, tranquilo e sem nenhum adulto no meio. 

Agora o professor não aguenta, ele chega no meio e quer decidir as regras. Eu 

falo: professor relaxa, fica observando se acontece alguma coisa, deixa que 

eles resolvem.( Bráz Rodrigues Nogueira). 

 

Para ele, o mais rico da República é que os alunos estão se articulando com o 

Conselho de escola, pois cada comissão, a partir da quarta série, deve escolher uma 

pessoa entre eles para participar como representante nas reuniões, e falou: “amanhã nós 

temos reunião pedagógica, os alunos serão dispensados, mas eles virão trabalhar. Vão 

ver o que nós vamos discutimos lá, e vão falar para o salão”.  

Disse que não são todos os alunos que podem se candidatar para ocupar um 

cargo na República. Primeiro existe a eleição para a comissão do salão, que ocorre de 

forma direta – os alunos escolhem quem fará parte da comissão, e é dai que saem os 

candidatos para a República. Dessa maneira, a relação da República com o PP da escola 

é fortalecer a participação dos alunos no processo de tomada de decisão, entendendo 

que a criança é um ser competente capaz de decidir e, às vezes, até melhor do que os 

adultos. Mas, ele acredita que essa passagem não é fácil para as crianças, porque elas 

acham que o certo é reproduzir o que os adultos falam. Para ele, “na realidade essa 

participação visa libertá-los dos adultos, buscando que eles alcancem a 

responsabilidade”. 

O diretor valoriza a participação das crianças e entende que eles são capazes de 

se organizarem e tomarem decisões sem a interferência dos adultos. Nesse momento, se 

percebe a importância que a gestão da escola dá aos seus alunos, pois os incentiva a 

participarem, a falarem e a se posicionarem frente ao grupo. Em uma comunidade 
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pobre, onde a voz, muitas vezes, é negada, esse projeto se mostra inovador ao permitir 

que crianças e adolescentes exerçam o direito de realizar suas escolhas.  

 

 

3.4.2. Entrevista com a Coordenadora Pedagógica 

 

A coordenadora Lenilda foi escolhida para realizar a entrevista pelo fato de ter 

participado da maior parte das reuniões e atividades da República de Alunos. A 

entrevista foi realizada em sua sala, um espaço pequeno que divide com a outra 

coordenadora. Na sala, existe uma lousa grande, na qual as duas anotam as atividades 

que aconteceram durante o mês. Observei que sempre que alguém questiona sobre 

algum evento na escola, as duas “correm” para verificar na lousa se existe algo anotado. 

A coordenadora sempre se mostrou muito receptiva e solícita todas as vezes de que 

precisei de sua ajuda para obter alguma informação sobre o projeto pedagógico da 

escola. Quando perguntei se poderia entrevistá-la, prontamente aceitou. 

Ela ingressou como professora na SME, no final do ano de 1977. Após alguns 

anos, prestou concurso para coordenadora pedagógica e permaneceu trabalhando nos 

dois cargos. Depois do nascimento de seus dois filhos, ela pediu exoneração dos cargos 

para se dedicar à maternidade, e depois de alguns anos, por meio de novos concursos, 

ingressou novamente nos cargos de coordenadora e de professora. No período que 

retornou para a prefeitura, trabalhava cerca de quinze horas por dia – era coordenadora, 

na zona leste, e professora, na zona sul. Durante muito tempo, tinha a intenção de vir 

trabalhar na EMEF Presidente Campos Salles, pois conhecia a escola por meio do que a 

mídia noticiava, e o que mais lhe chamava a atenção era a parceria da escola com a 

comunidade, uma vez que “não via muito sentido em uma escola que fosse deslocada da 

vida, um espaço desconexo da realidade vida”, por isso tinha muito desejo de trabalhar 

em um lugar onde essa relação existisse. Passou então a ler tudo o que podia sobre o 

projeto da escola e, durante alguns anos, tentou a remoção até consegui-la em 2007. 

Quando chegou à escola, tomou conhecimento das duas ideias que norteavam o 

PP da escola, “tudo passa pela educação”, ressaltando que já existia nessa ideia do 

diretor a semente do bairro educador, e “a escola como centro de liderança na 

comunidade onde atua”. Destacou que essas ideias foram tão contundentes que 

resultaram na construção do Centro de Convivência de Heliópolis, na constituição do 
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Movimento Sol da Paz e do projeto Heliópolis Bairro educador: “é a escola liderando a 

cultura, a educação na comunidade onde atua e na própria sociedade”. Lembrou também 

que os princípios de autonomia, solidariedade e responsabilidade, que são baseados na 

escola da Ponte, já estavam no PP da escola antes mesmo de sua chegada, e continuam 

até os dias de hoje. Assim que assumiu o cargo de coordenadora na EMEF Presidente 

Campos Salles, exonerou o cargo de professora para que pudesse se dedicar 

exclusivamente ao projeto: “realizei o sonho de trabalhar em uma escola só. E, num 

projeto que embora exija muita luta, porque, todo projeto de educação é uma luta, mas 

ao menos lutar por algo que acredita é muito gratificante”. 

A República de Alunos é um dispositivo pedagógico para que os princípios do 

projeto possam ser vivenciados pelos alunos, formando uma ética, uma nova cultura 

escolar. Uma das concepções que a escola tem de aluno é que todos eles são capazes de 

se organizarem para estudar e para viver, individual e coletivamente. “Como podemos 

descobrir encaminhamentos e soluções para conflitos de qualquer ordem sem que eles 

estejam presentes nessa construção? Não teria sentido de ser a escola, se nascesse de 

cima para baixo, ou de fora para dentro algum encaminhamento que eles não fizessem 

parte.”  

Foi aí que nasceram as comissões mediadoras, que seria um grupo de oito ou dez 

alunos escolhidos pelos colegas, e que tivessem um perfil que demonstrassem uma 

maior vivência com os princípios. “A gente tá falando do cumprimento e do sentido das 

regras, alunos que se responsabilizam e se envolvem com os roteiros de estudo, se 

envolvem em ajudar o outro e de receber ajuda do outro”.  São os próprios alunos que 

escolhem, entre si, quais serão os representantes, todavia isso não significa que eles 

sejam alunos exemplares, mas se pode notar que existe uma pré-disposição para tal e já 

possuem a consciência de onde querem chegar.  

Quando o diretor foi no programa televisivo “Esquenta”, transmitido pela Rede 

Globo, ele disse algo que considerou brilhante e que se refere ao próprio processo de 

educação: “É preciso aprender a transitar entre o que é e o que deve ser”. Para a 

coordenadora, “o PP tem um sonho, ele tem uma utopia, só que ele tem uma utopia 

possível e, ele tem aquela realidade do chão da escola, do pé do cotidiano, daquilo que 

é, se você se paralisar naquilo que é, você não anda. Não tem projeto, porque é 

processo”. 
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Algumas pessoas perguntam se os alunos já possuem autonomia, 

responsabilidade e solidariedade. Ela responde dizendo que não, e acrescenta que nem 

nós temos isso tudo desenvolvido ainda, mas que estamos constantemente em processo 

de construção, reconstrução e fortalecimento disso tudo, assim como eles. “Esse 

ambiente escolar, essa metodologia, favorece essa vivência e essa construção. É por isso 

que nós olhamos o que é, e, às vezes, vemos que está muito distante daquilo que deve 

ser, mas nós sabemos o que deve ser”.  

Se avaliarmos o que acontecia anos atrás, os alunos já avançaram muito nesses 

três princípios. Todavia, ela evidencia que fatores, como a violência fora da escola, 

acaba afetando a vida dentro da escola, e que a falta de respeito com o outro, consigo 

mesmo, com o meio ambiente, gera muitos conflitos. Por esse motivo, as comissões 

nasceram com o objetivo de atuar no encaminhamento desses conflitos. Dessa maneira, 

os alunos estariam vivenciando a autonomia, a solidariedade e a responsabilidade.  

Para que essas comissões fossem colocadas em prática, tiveram que vencer, 

durante anos, a cultura do delator, do dedo duro, do X-9: “eu não posso ser da comissão 

que eu vou apanhar da comunidade, eu vou apanhar lá fora. Como é que eu posso me 

posicionar diante do outro do meu próprio seguimento, declarando que ele está errado, 

que deverá mudar, se eu vou sofrer uma represália lá fora?” Eles tiveram que lutar 

durante anos contra isso, e ainda lutam até hoje, mas muita coisa já mudou.  

Por ser uma cultura com valores cristalizados, somente vivenciando o oposto 

disso é que os alunos podem mudar. A República de Alunos surgiu, inicialmente, para 

fortalecer esse protagonismo das comissões e para ampliar, ainda mais, a participação 

dos alunos nas tomadas de decisões da escola e dos encaminhamentos diante de toda e 

qualquer situação, não somente de conflitos.  

Assim como ela, o diretor e os demais funcionários, os alunos não participavam 

de todas as tomadas de decisões que aconteciam na escola. Existiam momentos em que 

não havia a possibilidade de contar com todos, pois ninguém permanece o dia todo na 

escola para participar de tudo o que é decido. Mas, a ampliação da atuação dos alunos, 

por meio da participação nas comissões e o incentivo dessa nova cultura, também 

ampliam a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade. E a República de Alunos 

seria o agente promotor desse protagonismo.  

Alguns alunos ainda não possuem o perfil para se candidatar a uma vaga da 

República e, por isso, vivenciam a responsabilidade de ser eleitor, e os candidatos 
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eleitos têm o papel de representá-los. Ao votar, os eleitores estão exercendo sua 

cidadania, e isso é uma grande responsabilidade, pois, quando tiverem dezesseis anos, 

terão que escolher os seus candidatos. Em sua análise, nesse primeiro ano da República, 

o candidato escolhido venceu por ser “grandão”, mas como esse era o primeiro ano, 

acredita que, ao passar do tempo, outros critérios serão definidos. Sorrindo, lembrou 

que, nas eleições em que Fernando Collor (ex-presidente do Brasil) foi candidato, ouvia 

muitas pessoas dizendo que votaria nele porque ele era bonito. 

Quando convidada a falar sobre a relação entre o PP e a República de Alunos e 

sobre a possibilidade de a República ser uma sustentação do PP, Lenilda respondeu: 

“Com toda certeza. Ela é um dos dispositivos pedagógicos do projeto”. A República 

tem um papel de fortalecer e legitimar o PP, pois é o próprio projeto sendo vivenciado. 

Como se acreditava na competência de todos e não só dos educadores, preferia dizer 

que é uma República de professores e estudantes, é uma República de todos, pois, 

mesmo não possuindo cargo como os alunos, alguns professores, voluntariamente, para 

dar um apoio, também participam das reuniões da República. Eventualmente, ela 

também dá um suporte para eles no dia-a-dia.  

Ao contar sobre as mudanças ocorridas na escola desde a implantação da 

República de Alunos, a coordenadora disse que, antes do projeto, já existia o 

fortalecimento do protagonismo e uma relação horizontal de possibilidade de expressão. 

Agora com a República, esses pontos se firmariam ainda mais. Essa possibilidade de 

expressão, porém, deveria caminhar em paralelo com o respeito à autoridade do 

professor. Ao se referir aos alunos, ela diz: “eu posso dizer sim, tudo o que eu penso e 

sinto. A República e as comissões me fortalecem, mas eu preciso respeitar a autoridade 

do professor; ele é o líder daquele grupo e os líderes precisam ser respeitados, [...] em 

uma relação horizontal de respeito.” Essa relação de respeito também passa pelo 

respeito ao outro aluno que também é uma liderança, seja da comissão ou da República. 

Voltando à ideia inicial, ela finaliza a sua fala com as seguintes palavras: “Aí você vai 

ao que é: todos os professores respeitam os alunos? Não. Todos os alunos respeitam as 

regras? Não. Mas, eles estão nesse processo de construção? Sim. Isso é escola, o que é e 

o que deve ser”. 

A entrevista da coordenadora revelou que ela já conhecia e tinha o desejo de 

trabalhar na escola, por saber que ali se desenvolviam um projeto pedagógico 

diferenciado que envolvia a comunidade em suas ações.  
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3.4.3. Entrevista com os professores envolvidos com a República 

 

Os professores Luiz Henrique e Willian foram selecionados para realizar a 

entrevista, pois pude perceber que, apesar de muitos professores da escola terem 

demonstrado apoio à República de Alunos, eles expressaram ser os maiores envolvidos 

com os alunos deste projeto. A entrevista aconteceu no salão do 7º ano, durante o 

horário da JEIF, com anuência da coordenadora pedagógica. Ao iniciar a entrevista, 

expus que meu interesse era a respeito do projeto de ação que eles vinham 

desenvolvendo, a República de Alunos, mas antes gostaria de saber qual era a formação 

e há quanto tempo atuavam na prefeitura de São Paulo e na EMEF Campos Salles.  

O professor Luiz Henrique disse que estava há 25 anos, na prefeitura, e a 16, no 

Campos Salles. O professor Willian está a menos tempo na prefeitura, cinco anos. e a 4. 

no Campos Salles, mas já havia dado aulas no Estado de São Paulo. Formou-se pela 

Universidade de São Paulo (USP) e pretende fazer pós-graduação em Educação e Novas 

Tecnologias. 

O professor Luiz Henrique relatou que a ideia do projeto surgiu no ano de 2011 

trazido pelo diretor da escola. A princípio, o diretor pediu a ajuda dos professores da 

área de humanidades para pensar na República. Os professores aceitaram a proposta e 

elaboraram um roteiro para os alunos desenvolverem o tema nos salões – isso aconteceu 

próximo ao fim do ano. Willian disse que, desde 2008, a escola possui as comissões de 

alunos. Em sua visão, essas comissões estavam restritas à intermediação dos conflitos 

entre os alunos. Para os alunos participarem da República, deveriam estar nas 

comissões, e esses deveriam atuar na construção das normas da escola e das regras dos 

salões. Em suas palavras, “a comissão de alunos tinha muito o papel, vamos dizer 

assim: judiciários, ela não tinha um papel legislativo e nem executivo”. 

Luiz Henrique, ao demonstrar as regras penduradas no salão, lembrou que, a 

partir do ano de 2008, os alunos dos salões decidiam as regras e que a comissão tinha 

mais um papel judiciário, mas que agora com a República de Alunos, os alunos dos 

salões elegiam os seus representantes – os vereadores – e esses que iram elaborar as leis 

que regeram a escola. Os alunos escolhem os colegas. Eles estariam pondo em prática o 

que nós (adultos) fazemos na vida, ao elegermos os nossos representantes, para que eles 

nos representem naquilo que acham ser o mais coerente com o desejo da população – só 

que com a diferença de que os alunos da República estão dentro do salão, e não distante 
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como nossos representantes. Eram todos os alunos que podiam concorrer a um cargo na 

República de Alunos.  

Nesse momento, Willian comparou a comissão mediadora a um partido político 

–para um aluno se candidatar a um cargo na República, ele deve ser membro da 

comissão do seu salão. Qualquer aluno pode se candidatar para participar da comissão, e 

aí sim, sendo membro da comissão, pode se candidatar para ocupar um cargo na 

República, inclusive para ocupar alguma secretaria. Justificou que não faz sentido o 

aluno ocupar um cargo na república, se não tiver sido aprovado pelos colegas para 

ocupar um cargo na comissão.  

Luiz Henrique disse que, naquele dia mesmo, havia comentado com alguns 

colegas que, em sua opinião, o projeto da escola havia encontrado a fórmula ideal para a 

educação. Nas escolas tradicionais, a troca entre as aulas ocorrem em intervalos de 

quarenta e cinco minutos, fazendo com que o aluno que está estudando matemática, 

imediatamente pare para estudar história, pois o professor exige que os alunos prestem a 

atenção em sua aula. Segundo ele, isso não acontece na EMEF Presidente Campos 

Salles, pois é o aluno que decide em que momento vai estudar determinada disciplina. 

Para ele, a República tem o papel de auxiliar o aluno no desenvolvimento sua 

autonomia. Ao entender o projeto, o aluno passa a caminhar sozinho com as próprias 

pernas, inclusive fora do espaço escolar. A república contribui para que o aluno possa 

entender e defender o projeto da escola, pois “para defender, você precisa entender”.  

O professor Willian completou dizendo que a intenção é criar uma relação 

horizontal, onde as ações não sejam estipuladas apenas pelo diretor e aceita sem passar 

pelo crivo dos demais. O que se pretende é criar um espaço onde todos os problemas 

vivenciados pela escola sejam compartilhados com os alunos, por entender que eles 

também são capazes de contribuir, pensando nas soluções possíveis, distanciando a 

ideia de que “qualquer decisão, tem que ser tomada por uma instância superior que não 

conta com os alunos”.  

O professor salientou que tudo isso ainda estava sendo construído, portanto 

estavam caminhando nesse processo. No primeiro ano de implantação do projeto, eles 

ficaram discutindo formas de colocá-lo em prática. Por esse motivo, em suas palavras, 

“ficou um debate mais interno”. Acredita que, neste ano (2013), a República será 

realmente colocada em prática, pois já havia amadurecido algumas questões, e sabiam 

que teriam de colaborar mais com os alunos membros da República. Esse entendimento 
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se deu graças à experiência já vivida com os alunos, no primeiro ano de implantação do 

projeto, e completou: “e não é simples, porque, quando você exige a participação de 

muitos, é uma construção, agora se é a decisão de um, fica fácil, o cara chega e diz: é 

isso pronto e acabou”. 

O professor Luiz Henrique declarou que “por esse motivo, era necessário ter um 

cuidado enorme para as coisas funcionarem bem”. Acredita que estão no caminho certo 

e que o projeto deveria ser esse. Se não fosse esse, deveria ser algo que saísse da própria 

escola. Nesse momento, aumentando sua entonação, criticou as escolas tradicionais 

dizendo: “para quem já trabalhou, ou trabalha, em outras escolas como eu, sabe que 

aquilo já esta falido, não dá! Tem que encontrar outro caminho! E quem é que vai 

encontrar esse caminho? Só nós, os alunos e os professores, e esse é o papel da 

República”. 

O professor Willian disse que somente quando se observa a fala dos alunos é que 

se chega à conclusão de que eles são capazes e possuem um senso que não precisa de 

um adulto o tempo todo cobrando algo. Todavia, é necessário compreender a idade 

deles e o momento em que eles estão na vida. Luiz Henrique completou, dizendo que o 

projeto visava desenvolver a autonomia dos alunos e que eles tinham um sonho que em 

outras escolas não existia. “Qual é o sonho que existe em outras escolas? Nenhum! O 

discurso é o mesmo. A não ser o dia-a-dia que você tem que ir lá, e você entra na sala 

dos professores e tudo mundo (está) reclamando”.  

Nesse momento, Willian relatou que costumava falar, para algumas pessoas, que 

os problemas da escola eram parecidos com os encontrados em qualquer outra escola. 

Mas, tentavam enxergar esses problemas de um jeito diferente, visando encontrar 

alternativas possíveis para sua solução, “problema vai ter, não tem jeito, mas como é 

que você intermedeia esses problemas?”.  

Para finalizar a entrevista, perguntei aos professores se eles achavam que havia 

mudado alguma coisa na visão que os professores tinham dos alunos. Rindo, o professor 

Willian disse: “esse é o maior desafio”. O professor Luiz Henrique completou: 

“Einstein dizia que é mais fácil quebrar o átomo, do que os costumes”. Para ele, a 

mudança dos costumes só pode acontecer com a mudança da cultura, que só ocorrerá na 

vivência cotidiana. Ressaltou o fato de a inexistência de paredes, entre as salas, ser um 

fator determinante na mudança da cultura escolar.  
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Willian observa que o diálogo existente entre os professores, nas reuniões, só 

existia porque as paredes não estavam mais presentes. Mas, isso não significava que 

todos estavam de mãos dadas – o que ocorria agora é que as contradições estavam 

expostas. Luiz Henrique lembrou que, pelo fato de não ter paredes, todos eram 

obrigados a trabalhar em equipe. Não existia mais espaço para o individualismo, pois 

ninguém era “dono” da aula ou da sala. Segundo ele, “aqui a escola é nossa, aí já mudou 

a cultura. Então você está construindo uma nova cultura e é assim que muda”. 

 O professor Willian relatou que já havia trabalhado em outras escolas em que as 

únicas coisas que eram socializadas eram os problemas, “o resto era tudo meu, a sala é 

minha, a aula é minha, o aluno é meu. Eu só posso socializar os problemas, o restante, a 

solução, cada um busque individualmente”. Nesse momento, o professor Luiz Henrique 

interrompeu dizendo: “É proibido até olhar o que você esta fazendo”. Disse que, na 

EMEF Presidente Campos Salles, isso não acontecia, pois estava tudo “escancarado”. 

Frisou que, em outras escolas, é comum que os professores fiquem acanhados quando 

outra pessoa acompanha a aula. Ali, todo mundo acompanhava a aula de todo mundo. 

Completou sorrindo: “você entra ali na nossa sala, vem gente, vem imprensa 

acompanhar nossa aula, aqui nós somos abertos”. 

 

3.4.4. Análise da entrevista com os educadores 

 

 

Por meio das entrevistas com os educadores envolvidos no projeto, verifica-se 

que todos atuam na escola há muito tempo. Esse aspecto indica um compromisso com o 

projeto pedagógico e um desejo de continuidade das ações que ali são desenvolvidas. 

Desde que assumiu o cargo de diretor, ele nunca se removeu e permanece há 17 anos, 

nessa função, inclusive, já teriam passado quatro anos do tempo necessário para a sua 

aposentadoria. Entretanto, diz que ainda quer contribuir como o desenvolvimento do 

projeto da escola. A coordenadora pedagógica disse que decidiu trabalhar na escola, 

pois já conhecia o projeto que vinha sendo desenvolvido e gostaria de fazer parte dele. 

Os professores demonstram orgulho em trabalhar nesta unidade escolar e participar dos 

projetos, por isso permanecem há tanto tempo. Nóvoa (1995), ao elencar algumas 

características organizacionais, afirma que: 



90 

 

    

 

 

um dos aspectos assinalados pela maioria dos estudos, diz respeito à 

estabilidade profissional, sobretudo do corpo docente; de fato, nenhum 

estabelecimento de ensino pode levar a cabo projetos coerentes de ação, se o 

seu pessoal mudar constantemente ou estiver sujeito a situações de 

instabilidade. Um clima de segurança e de continuidade é uma condição 

essencial ao desenvolvimento organizacional da escola (CARVALHO, apud 

NÓVOA, 1995, p. 27). No entanto, esta característica não deve ser 

confundida com uma espécie de imutabilidade, uma vez que a existência de 

certas margens de mobilidade pode constituir um fator de incentivo e de 

inovação (NÓVOA, 1995, p. 27). 
 

Essa característica pôde ser observada no quadro de funcionários da escola.  

Outra característica que surgiu, no decorrer das entrevistas, foi a maneira como 

os professores enxergam os alunos e a importância dessa visão no processo educativo.  

Gimeno Sacristán (2005, p. 130), ao tratar da especialização do ensino, escreve que  

 

o que hoje entendemos por aluno é a condição é a condição de um menor que 

surge à medida que a família se livra de funções que ficarão a cargo de outras 

figuras especializadas, primeiro dentro do lar no caso das classes sociais 

favorecidas, depois, pouco a pouco, fora dele, para todos. A palavra “aluno” 

carrega, precisamente, esse significado de ser alguém que vive fora do lar 

familiar: “pessoa criada ou educada desde a infância por alguém, da alçada 

deste”. 

 

Nas falas dos educadores, os alunos são vistos como seres capazes, competentes 

e responsáveis por seu aprendizado e sua organização, não necessitando da constante 

supervisão do adulto. Há uma tentativa de resgatar a importância do aluno e colocá-lo 

como protagonista nesse processo.  

Quando os educadores são convidados a falar sobre a criação da República de 

Alunos, eles dizem que esse projeto foi criado para organizar e ordenar a vida dentro dos 

salões de estudo, dando força às comissões internas. Percebe-se que, mesmo buscando 

desenvolver um projeto pedagógico inovador, e uma mudança de paradigma no 

currículo com a quebra das paredes, os salões ainda permanecem sendo um espaço de 

regulação, pois cobra-se uma postura diferenciada neste lugar. Como diz Gimeno 

Sacristán (2005, p. 144), “no espaço nos desenvolvemos; pelo uso que fazemos dele 

somos julgados pelos demais”. Isso demonstra a complexidade para romper com 

algumas práticas que já foram incorporadas, no dia-a-dia escolar e fazem parte deu uma 

tradição coletiva. (APPLE, 2006). Os educadores relatam que não são todos os alunos 

que podem ocupar um cargo na República de Alunos, antes, ocorre uma espécie de pré-

seleção nos salões, quando são escolhidas as comissões internas – nesse momento, 
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transparece que os candidatos devem se encaixar em um perfil de aluno esperado pelos 

educadores.  

Quando os educadores foram convidados a falar sobre a relação entre o projeto 

pedagógico e a República de Alunos, as falas convergiram, ao destacar que ambos estão 

atrelados. A coordenadora disse que a República de Alunos é o próprio PP em ação. 

Essa convergência atestou que todos os educadores envolvidos conhecem o PP da 

escola, e quais as finalidades do projeto República de Alunos. Os entrevistados 

destacaram que a República tem como objetivo assegurar o fortalecimento das 

comissões internas dos salões para que os princípios de autonomia, responsabilidade e 

solidariedade sejam colocados em prática. Percebe-se que a República conseguiu 

unificar as ações propostas pelo projeto pedagógico, ao confiar e dar responsabilidade 

aos alunos. 

Ao avaliarem as mudanças ocorridas na escola, desde a implantação da 

República de Alunos, nota-se que eles possuem compreensão de que ainda não 

alcançaram alguns objetivos esperados. O diretor, por exemplo, relata que gostaria de 

que os alunos fizessem assembleias para que os problemas fossem discutidos, e isso 

ainda não acontece. Ele credita essa ausência de assembleias à falta de incentivo de 

alguns professores. A coordenadora entende que algumas mudanças já aconteceram e 

que os alunos demonstram maior autonomia e responsabilidade. Todavia, explica que 

ainda precisa existir uma relação horizontal de respeito entre os alunos e entre eles e os 

demais professores. Os professores Luiz Henrique e Willian destacaram que algumas 

mudanças podem ser observadas na própria fala dos alunos, quando se posicionam. 

Entretanto, alguns colegas ainda não compreenderam o projeto e, por isso, resistem às 

mudanças. Os educadores asseveram, ainda, que existem muitas barreiras por parte de 

alguns colegas – isso atesta que as dificuldades não aparecem somente no trato com os 

alunos, mas também entre os próprios pares. Essas dificuldades, porém, são 

compartilhadas e expostas ao grupo – isso também pôde ser observado desde a primeira 

reunião de professores da qual tive a  oportunidade de participar. Esse grupo de 

professores parece concordar com as palavras de Azanha (1998, p. 40): “escola pública 

é uma instituição social muito especifica com uma tarefa de ensino eminentemente 

social que, por isso mesmo, exigiria um esforço coletivo para enfrentar com êxito as 

suas dificuldades porque essas dificuldades são antes institucionais que de cada 

professor”. 
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O que se percebe desse grupo de educadores é que existe um desejo de ir contra 

as ideologias ligadas aos interesses do mercado, tentando construir um espaço que 

proporcione aos alunos uma experiência escolar, democrática onde os mesmos possam 

opinar, interferir e decidir qual caminho irá trilhar em sua vida escolar. Nesse ambiente, 

percebe-se o respeito pelo aluno e suas particularidades, o incentivo à participação e à 

alegria, quando conseguem realizar as ações propostas. Percebe-se como os professores 

não fogem do compromisso de examinarem a realidade em que estão inseridos.  

Esses educadores deixam registrado, em suas falas, que construir um ambiente 

democrático, contrário às estruturas cristalizadas por práticas autoritárias, não é uma 

tarefa fácil.  

 

 Os proponentes das escolas democráticas também percebem, às vezes 

penosamente, que exercer a democracia envolve tensões e contradições. [...] 

Essas contradições e tensões salientam o fato de que dar vida à democracia 

equivale sempre a lutar. Entretanto, além delas está a possibilidade de 

educadores profissionais e cidadãos trabalharem juntos para criar escolas 

mais democráticas que sirvam ao bem comum da comunidade global 

(APPLE, 1995, p. 19).  

 

Apple (2006, p. 14) permitiu ter uma visão crítica sobre as dificuldades 

enfrentadas para que a ampliação da democracia se fizesse presente no ambiente 

escolar:  

 

Embora precisemos ser muito honestos sobre o fato de que seja realmente 

mais difícil manter e expandir uma visão verdadeiramente democrática da 

educação – especialmente se considerarmos as transformações atuais na 

educação, os ataques sobre a autonomia do professor, suas condições de 

trabalho e salários e as ideologias atuais da sociedade -, nada é impossível.  

 

Como bem assinalado, assegurar a democracia tem sido uma tarefa difícil, mas 

não impossível. O dia-a-dia da escola, aquelas horas que os alunos permanecem com 

seus professores, colegas e demais funcionários, devem ser permeadas por ações que 

visem à democracia e à participação de todos, para que os 200 dias que compõem o 

calendário escolar não sejam sentidos como um martírio na qual as pessoas que 

compartilham esse espaço não se sintam como Sísifo –  condenado por toda a 

eternidade a rolar uma grande pedra com suas mãos até o cume de uma montanha.  

Nas escolas, é comum vermos funcionários e alunos ansiosos para chegada do 

fim do ano letivo, como se isso, por si só, bastasse para acabar com as dificuldades 

vividas até ali, não se dando conta de que, se nada for feito, o ano seguinte será sentido 
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com o mesmo pesar que o atual.  em perceberem, essas pessoas seguem o mesmo 

exemplo da personagem mitológica que, quando estava quase chegando ao cume da 

montanha, a pedra voltava para o início, onde tudo havia começado, dando início a uma 

nova jornada de trabalho.  

A grande diferença é que Sísifo não tinha alternativa, estava fadado à repetição. 

Seu trabalho não dependia da sua vontade, ou organização, pois seu futuro já havia sido 

determinado pelos deuses. Não obstante, o mesmo não ocorre com as pessoas que 

compõem o espaço escolar – as ações ali desenvolvidas não podem ser enxergadas 

como neutras ou já determinadas, antes estão carregadas de sentido e cumprem um 

papel, seja lá qual for, que precisa ser elucidado e tornado claro a quais interesses está 

atendendo.  

De acordo com Apple (2006, p. 35), a educação não é neutra, mas também deve 

ser vista como um ato político: “[...] a educação não era um empreendimento neutro e 

de que pela própria natureza da instituição, o educador estava envolvido em um ato 

político, estivesse ciente ou não disso”.  Os educadores dessa escola ensinam que, 

quando se tem um sonho e se faz algo em que acredita, todo esforço vale a pena, e não é 

em vão. 

 

3.5. Entrevistas com os alunos da República  

 

As entrevistas foram realizadas com os alunos com o objetivo de verificar como 

enxergam, sentem e vivenciam a República de Alunos. As entrevistas aconteceram na 

sala de orientação de roteiros. Foram convidados aqueles que demonstraram um maior 

envolvimento com a República.  

 

3.5.1 Entrevista com a aluna Julia (5º ano) – Secretária de convivência 

 

Julia disse que a República de Alunos servia para melhorar a escola e seu 

objetivo era permitir que cada aluno participasse das ações da escola. A República de 

Alunos não foi feita de uma hora para outra: faz muito tempo que o diretor está na 

escola, por isso acredita que a República foi sendo construída aos poucos e nasceu com 

a ideia de ajudar a comissão mediadora, porque surgiu da própria comissão mediadora. 

Julia disse que: “a comissão mediadora é um conjunto de alunos que são votados no 
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começo do ano pelo salão. Os dez eleitos fazem parte da comissão e, quando tem algum 

problema com um aluno, quando ele não está se comportando bem, ele é trazido para a 

comissão onde, primeiramente, é dado uma chance para ele mudar; a segunda chance já 

é chamar a mãe; na terceira, a gente pode dar até uma outra chance, mas normalmente 

na terceira vai para o conselho de escola e a quarta para o conselho”.  

Julia explicou que a diferença entre a comissão e a República, é que “a 

República serve para ajudar a escola, a república não é muito para ajudar nos problemas 

dos alunos que é bagunça essas coisas”. No seu entendimento, a República serve para 

pôr em prática o desejo dos alunos, utilizou como exemplo o self-service que eles 

estavam querendo implantar na escola. Lembrou também da caixinha de segredos, da 

árvore dos desejos e do muro das lamentações, que foram espaços criados para que os 

alunos pudessem escrever o que tivessem desejo.  

Julia disse que esses dispositivos serviram, porque eles conseguiram perceber 

que os alunos queriam fazer um passeio, que tivesse armário na escola, entre outras 

coisas: “ajudou pra gente saber qual é o pensamento deles e o que eles querem”. Julia 

comentou que não ia a um passeio, desde quando estava no primeiro ano. Os alunos até 

pensaram em organizar um passeio para um museu, só não poderia ser para o 

Playcenter, porque não eram todos os alunos que possuíam condições para pagar. Nesse 

momento, Julia questionou: “e aí uns vão e os outros não? A gente não achou isso muito 

democrático”. 

Julia decidiu se candidatar para ocupar um cargo na república, porque percebeu 

que esse seria um cargo que serviria para ela: “primeiramente eu sempre gostei da 

comissão, aí depois a ideia da República ... eu fui votada e me elegi (se candidatou) a 

prefeita, só que aí eu acabei não ganhando. Só que aí o prefeito me elegeu a secretaria”. 

Julia disse que s alunos realizavam as reuniões da República todas as terças-

feiras, na sala de leitura, mas naquele momento não estavam fazendo muitas reuniões, 

pelo fato de ainda estarem estruturando as normas da República. No ano posterior 

(2013), com certeza, como já haviam organizados os horários e os locais das reuniões, 

acreditava que a organização seria melhor.  

Sua função na República de Alunos era ajudar a reforçar a comissão: “a 

comissão trata dos problemas dos alunos, e a minha secretaria é a da convivência entre 

os alunos, então eu ia ajudando a comissão. Ano passado, toda terça e quinta, eu vinha 
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de manhã fora do meu horário, para poder ajudar as comissões da turma da manhã com 

os alunos maiores”. 

Para Julia, antigamente os alunos zombavam, achavam que a comissão 

mediadora era uma brincadeira, uma bobagem. Os alunos viram, porém, que existia uma 

República de Alunos, “que era uma coisa mais séria, que tinha um prefeito, que tinha 

um vice-prefeito, que tinha vereador, que tinha secretário, acho que eles conseguiram 

ter mais uma ideia”. Para ela, antes, muitos alunos não sabiam o que era a comissão 

mediadora, e a República auxiliou nesse sentido. 

A aluna disse que sentia muito orgulho por ter participado da primeira República 

de Alunos da EMEF Presidente Campos Salles: “eu acho que isso ajudou e ainda vai 

ajudar muito”. Prosseguiu, dizendo que muitas coisas mudaram em sua vida: 

“antigamente eu não sabia muito dessas coisas de república, de comissão, e depois que 

eu entrei na comissão e na república, eu comecei a pensar com outros olhos, eu comecei 

a ajudar as pessoas, e eu me senti muito bem”. 

Julia. nas próximas eleições, não gostaria mais de ser da República porque teria 

que vir fora do seu horário, e pretendia fazer outras atividades no período da tarde: 

“quero fazer teatro, balé... eu faço vôlei, e aí minha agenda não tá vaga. Ano que vem, 

talvez, eu posso ser”. Como a aluna havia dito que tinha tido uma boa experiência, 

questionei o fato de ela não querer mais participar. Ela disse que ter participado foi 

bacana, mas como estava preparando um monte de atividades, achava que ficaria muito 

corrido, “se eu me candidatar e conseguir ganhar, mas eu não vir, não participar, sendo 

que outra pessoa que queria estar no meu lugar, podia vir, não faz nenhum desses 

negócios fora, podia tá aqui ajudando, eu acho que é melhor da oportunidade para 

outro”.  

Para a aluna Julia, democracia é uma coisa que é discutida entre várias pessoas, 

onde todo mundo fala o que quer, “e dentro de todas as coisas que as pessoas falam, cria 

uma coisa só, eu acho que isso é democracia”. Para ela, a escola permitia uma vivência 

democrática, “porque a comissão não é só uma pessoa que decide, não é só o Bráz que 

decide, é a comissão! É um conjunto! É todo mundo que faz isso. Então eu acho que 

isso é uma democracia”. 
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3.5.2. Entrevista com a aluna Valentina (6º ano) – Secretária de 

comunicação 

 

Para a aluna Valentina, a República de Alunos é um meio utilizado para que se 

possa saber o que os alunos querem que aconteça dentro da escola – dar mais liberdade 

para os alunos se expressarem. A aluna exemplificou, dizendo que alguns colegas 

haviam proposto a instalação de um self-service na hora do intervalo. A República 

também resolve os conflitos que acontecem dentro da escola – isso ocorre para ajudar o 

diretor, pois como eles ficam dentro do salão com os alunos que estão fazendo bagunça, 

“diferente do diretor que não sabe nem o que esta acontecendo, ele não viu nada então 

ele não pode julgar ninguém, mas a gente viu a gente tá lá junto com eles”.  

Valentina disse que, para participar da República de Alunos, antes a pessoa deve 

ser eleita pela comissão, em seguida, passa por uma avaliação dos professores, que 

escolhem quem tem responsabilidade, para somente aí se candidatar a um cargo na 

República. 

Na República, a aluna atuava como secretária de comunicação. Disse que 

comunica quando aconteciam as reuniões da República. Algumas vezes, para realizar a 

comunicação de algum evento, utilizava bilhetes, ou as caixinhas de som que estavam 

instaladas nos salões, mas destacou que o som era baixo, pois não estavam instaladas 

direito. 

Valentina disse que em toda terça-feira, eles faziam uma reunião, com todos da 

República, e conversavam sobre o que estavam precisando. Durante essas reuniões, eles 

desenvolveram alguns dispositivos para melhorar a comunicação entre os alunos. Esses 

dispositivos foram: A árvore dos desejos; que tinha como intenção ouvir o que os 

alunos queriam dentro da escola – lembrou que muitos colegas iam somente para falar 

besteira, todavia, eles tinham que saber lidar com isso, porque muitos não falavam 

besteiras, falavam mesmo o que queriam dentro da escola.  

Ao ser solicitado para exemplificar alguma proposta realizada pelos alunos, 

Valentina disse: “teve gente que falou que queria ir para o Hopi-Hari (é um parque de 

diversão), só que não dá pra gente fazer, porque é contra o nosso projeto”. Lembrou 

também que outros alunos queriam a construção de uma piscina no espaço da escola, 

outros pediram para visitarem o museu Catavento. A aluna avaliou que alguns colegas 

pediam coisas que a República de Alunos poderia fazer, e eles não poderiam. 
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Ao ser questionada por que os alunos não poderiam ir ao Hopi Hari, Valentina 

respondeu que um passeio como esse iria de encontro ao projeto da escola, “porque se 

tem gente que não pode pagar, vai ficar sem ir, e isso é contra o projeto da nossa 

escola”. Foi perguntado para a aluna qual era o projeto da escola. Em suas palavras, “o 

nosso projeto é de solidariedade, responsabilidade e autonomia”. E afirmou que um dos 

princípios não caberia dentro de uma proposta de passeio como essa, “porque se a gente 

deixar um, a gente não esta sendo solidário com essa pessoa”. 

Valentina disse que toda terça-feira, eles discutiam sobre os pedidos que os 

alunos colocavam na árvore dos desejos, e o que eles poderiam fazer com essas 

informações. Eles também conversavam sobre a necessidade de ampliar mais a 

comunicação com os demais alunos, pois muitos falavam que não ficavam sabendo o 

que estava acontecendo.  

Quando solicitada a falar se havia percebido alguma mudança na escola depois 

da criação da República, Valentina disse: “Alguns alunos mudaram porque viram que os 

alunos estão se tornando mais responsáveis dentro da escola, do que o próprio diretor”. 

Valentina disse que, quando passou para o 5º ano, ficou um pouco mais 

bagunceira, mas percebeu que a sua participação na República fez com que o seu 

comportamento melhorasse. A aluna foi questionada sobre o que considerava ser um 

aluno bagunceiro, ela respondeu: “eu acho que é não fazer os roteiros, ficar gargalhando 

dentro do salão, ficar correndo no salão, chamando outras pessoas de outros grupos, 

para ir ao nosso grupo”. 

Em relação à democracia, Valentina disse que acreditava ser uma coisa justa 

para todo mundo, uma coisa que todos precisam ter. E completou: “eu acho que ainda 

não chegamos onde a gente quer, mas acho que já estamos quase lá. A gente quer 

chegar a uma escola, que não tenha pessoas bagunceiras. A gente quer dar jeito naquelas 

pessoas que não entendem o projeto da escola, que não fazem lição, essas coisas, a 

gente que ajudar para ver se fica uma escola melhor, um ambiente melhor”.  

 

3.5.3 Entrevista com Vinicius (6º ano) – Secretário da cultura e esporte. 

 

A entrevista com o aluno Vinícius ocorreu na sala de orientação de roteiros. Ele 

sempre estudou na EMEF Presidente Campos Salles e acredita que a República de 

Alunos surgiu quando era aluno do 1º ano, em 2008, “aí na 1ª série já começou, na 1ª, 
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eles já preparam a gente, para que, no futuro, nós sejamos alunos exemplares”. Vinícius 

informou que ocupava o cargo de secretário de cultura e do esporte e que, por estarem 

começando a República de Alunos, não conseguiu realizar muitas atividades.  

A falta de alguns vereadores impossibilitou a realização de votações, mas alguns 

colegas estavam comprometidos e encaravam o projeto com seriedade. Como muitos 

faltavam às reuniões, os alunos precisavam preencher funções que não eram a deles. Por 

esse motivo, fizeram um pouco de tudo, e isso atrapalhou o empenho em uma única 

função. Para Vinícius, a República de Alunos atuava na resolução de conflitos entre os 

alunos e também servia para que os alunos pudessem desenvolver algumas habilidades 

que, muitas vezes, não eram compreendidas por alguns adultos: 

 

Várias pessoas pensam que quando uma mãe vier aqui, ela vai ter que 

conversar com o diretor da escola ou com uma professora. Por que não 

conversar com uma criança? Para a criança tudo é possível, é só acreditar e 

fazer querer. Agora para um adulto assim... não estou julgando os adultos 

porque um dia eu vou ser, né? (risos) Para um adulto tudo tem uma 

dificuldade maior.   

 

Mesmo não sendo questionado sobre o diretor, o aluno lembra que aprendeu 

algo com ele:  

 

O Brás sempre ensinou uma coisa para a gente, desde a preparação da 1ª 

série. É assim: quantidade de pessoas, melhor é que fica! Porque se eu for 

fazer uma coisa... só vai dar eu? E se alguém me perguntar: cadê as pessoas 

que estão te ajudando nisso? Você não vai tá certo. Tipo assim: se eu tenho 

uma pessoa, eu vou pensar sozinho? Não, essa pessoa pensa me ajudando o 

que eu não pensei, outras pessoas me ajudam pensando coisas que elas 

também não pensaram e assim vai no desenvolvimento de algo maior. 

 

Vinícius entende que a República de Alunos está integrada ao projeto da escola, 

como se fosse um único corpo e, mais uma vez, refere-se ao diretor: “porque o Brás é 

um diretor maravilhoso! Às vezes, ele dá uma mancada, mas ele sempre arruma”. O 

aluno se refere ao projeto da escola, como se fosse um espaço de preparação para 

heróis: 

 

Vamos dizer assim, entre aspas... Minha imaginação vai muito longe, né? 

(risos) Desde o começo, quando você tem um poder, ele vai te preparar como 

usar isso, um jeito de multiplicar esse poder, um jeito de ajudar, então você 

vai ser uma pessoa que tem um poder exemplar nessa comunidade, nesse 

lugar. Alguns alunos dão uma vacilada ali, acaba escorregando e vai lá bem 

pra longe, e nós tentamos recuperar esses alunos.  
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Em seguida, Vinícius explana o que pensa sobre o aluno que pretende se 

candidatar para a República. Em seu pensamento, o aluno deve demonstrar, por meio de 

suas ações, que é responsável para assumir um cargo. Entretanto, se o mesmo começa a 

bagunçar e correr pela sala, “os alunos vão pensar o quê? É essa pessoa que nós vamos 

eleger? É essa pessoa que “nóis” quer para poder ser exemplo pra gente? Lógico que 

não! Se essa pessoa for prefeito, o Campos Salles vai cair”. 

Vinícius observou que houve algumas mudanças na escola, desde que a 

República de Alunos foi estabelecida. Comparou essas mudanças a uma bactéria que vai 

passando de pessoa em pessoa: “os atos que nós fizermos é como uma bactéria faz aqui 

um pouquinho, passa para o outro, o outro passa para o outro e assim vai”. Orgulhoso, o 

aluno destaca: “não é à toa que, hoje o Campos Salles é uma das poucas escolas, porque 

acho que só tem duas escolas assim no país, que tem o projeto como o nosso”.  

Para ele, as mudanças na escola começaram a acontecer desde o momento em 

que o diretor chegou e passou a interferir em algumas práticas existentes na escola. 

Citou a alteração na configuração da sala de aula, onde os alunos passaram a sentar em 

grupo, “se um senta atrás do outro, e se precisar de ajuda e a professora estiver ajudando 

o outro? Então, por isso que tem o grupo, para um ajudar o outro”. Ainda discorrendo 

sobre o que havia mudado, acentuou que, mesmo sem a percepção de alguns colegas, os 

princípios estavam sendo trabalhados com a escola inteira: 

 

 podem não perceber, mas no futuro eles vão precisar disso e vão usar. [...] 

Autonomia, solidariedade e responsabilidade, “nóis” vai espalhando, porque 

no futuro... eles possam usar isso ai, como exemplo para os filhos, netos, na 

escola, universidade. Entendeu? E assim vai levando para a vida inteira e 

assim vai passando para o mundo.   

 

 

3.5.4. Entrevista com a aluna Vera (6º ano) – Vereadora 

 

Para Vera, a República de Alunos surgiu em março do ano passado e serve para 

que os alunos possam ajudar os outros a resolverem os problemas, conflitos, discussões. 

A ser questionada por qual motivo ela havia decidido se candidatar para ocupar um 

cargo na República de Alunos, ela exclamou: “Ah! Porque eu achei legal!”. Disse que 

esse era um projeto que não existia em todas as escolas e, ao ver todos participando, 
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achou que, ao se envolver, poderia ter seu comportamento alterado. Ela atuava na 

República de Alunos, dando opiniões de como deixar a escola diferente. 

Quando solicitei que falasse sobre qual a relação da escola com a República de 

Alunos, Vera disse que a República contava com a participação dos professores que 

atuavam como assessores, ajudando os alunos nas reuniões, dando sugestões. Se ela não 

estivesse enganada, a ideia da criação da República de Alunos surgiu de uma sugestão 

do diretor da escola. Em relação à mudança na escola depois da criação da República de 

Alunos, Vera disse que houve. Percebeu que alguns alunos estão menos bagunceiros. 

Em relação a sua vida como aluna que tivesse sido fruto da sua participação da 

República, Vera afirmou que antes ficava mais tempo em casa durante a tarde; não saía 

para nenhum lugar. Agora, com mais frequência e por participar da República de 

Alunos, teve a oportunidade de conhecer a agencia de publicidade O2 que fez um 

documentário sobre a vida do diretor da escola. Também conheceu muitas rádios e 

outras pessoas. 

Ao ser questionado sobre o que era democracia disse: “é uma coisa que serve 

para ajudar os outros”. 

3.5.5. Entrevista com a aluna Márcia (7º ano) – Vereadora 

 

Para a aluna Márcia, do 7º ano, a República de alunos serve para que os alunos 

possam conviver melhor com outros alunos na escola. Disse que pensava em realizar 

muitas coisas, e que o diretor também estava muito empolgado. Mas, as coisas estavam 

um pouco enroladas. Em sua visão, a República está virando uma bagunça, porque a 

maioria dos alunos que havia sido eleitos não estava participando das reuniões.  

Márcia relatou que não queria participar da República. Os colegas colocaram o 

seu nome na lista e, quando ela se deu conta, já tinha sido eleita, ela tentou falar com a 

coordenadora pedagógica, mas não teve mais jeito. Atuou como vereadora, declarou que 

não participava muito das reuniões, porque logo que começou a participar, precisou 

ajudar a tia que tinha uma pequena loja. Dessa maneira, só pode participar das reuniões 

que aconteceram no horário das aulas.  

Márcia afirma que não conseguia enxergar nenhuma mudança na escola, após a 

criação da República. Mas, alguns minutos depois, disse o seguinte: “acho que mudou, a 

gente ficou com mais responsabilidade. O Brás estava até falando que não é só aqui 

dentro da escola, a gente vai aprendendo ter responsabilidade fora também”.  
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Para a aluna, a República de Alunos está junto com todos os professores, 

diretores, e tem a função de ajudar na escola. Na comissão, “a gente só tem uma 

reunião, para ajudar um aluno que tá tendo dificuldade na sala, se aconteceu alguma 

coisa com ele lá, a gente faz uma reuniãozinha para resolver, se precisar chama os pais”.  

 

3.5.6. Entrevista com a aluna Paula (8º ano) – Vereadora 

 

Para a aluna Paula, o projeto República de Alunos surgiu, no começo de 2012, e 

serve para fortalecer as comissões dentro dos salões e para elaborar as regras e ajudar no 

convívio entre os alunos. Para ela, o projeto da escola não terá fim, “o Braz pode sair, 

mas acho que o projeto na nossa escola já ganhou a comunidade e acho que vai 

continuar assim pelo resto da vida”.  

O diretor percebeu que os alunos da comissão estavam com muito medo de agir 

dentro dos salões e, por esse motivo, ele, juntamente com outros professores, tiveram a 

ideia de criar uma República de Alunos. Paula disse que o diretor contou com a 

colaboração de todos os alunos dentro dos salões, e “assim a gente começou a trabalhar 

professor e aluno, funcionário e escola, todo mundo trabalhando junto para fazer 

funcionar”. 

Ao ser questionado por que havia decidido se candidatar para ocupar um cargo 

na República de Alunos, a aluna disse que, na realidade, não havia sido ela que tinha 

tomado essa decisão: “no começo do ano passado, pediram para eu participar da 

comissão, eu até falei que não, mas o professor fez eu me render. Aí quando começou a 

República, o Braz queria que eu participasse de qualquer jeito, o prefeito também, aí eu 

me candidatei para ser vereadora. Partiu mais deles, mas depois eu acho que foi bem 

legal”. 

Paula disse que atua na República de Alunos como presidente da câmara de 

vereadores. Ela organiza as reuniões para elaborar leis e, como vereadora, tem direito a 

votar, para elaborar leis, regras, para poder ajudar na melhoria dos salões. Ela, ainda, 

não havia elaborado nenhuma lei, pois muitos alunos jogavam todas as 

responsabilidades em suas costas, e nas de outros colegas. Dessa maneira, faltavam 

muitos vereadores para votar alguma decisão. 

A aluna disse que toda terça-feira, após as aulas, professores, membros da 

comissão e o diretor, reuniam-se do meio-dia às treze e trinta, para discutirem assuntos 
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relacionados à República de Alunos. Nessas discussões, pensava em um jeito de dar voz 

para os alunos; buscava-se saber o que eles queriam. Lembrou que foram criados meios 

para que os alunos não tivessem que se identificar, como a árvore do desejo, a caixinha 

das comissões e o muro das lamentações. 

Quando questionada sobre qual seria a relação da escola com a República de 

Alunos, Paula disse que achava que tudo estava relacionado, “porque, se a gente 

melhorar os salões, a gente vai começar dar crédito não só para o Bráz, porque é ele que 

resolve todos os problemas”. Ressaltou que, se cada um desempenhasse a sua função, 

seria bom para todos – os professores sairiam bem mais relaxados, pois não teriam 

necessidade de gritar, as funcionárias da limpeza teriam mais liberdade de andar, pois 

não teriam que passar quase o dia todo limpando a escola. Disse que: “como tem a 

secretaria da saúde e do meio ambiente, vamos trabalhar juntos para melhorar o salão, 

porque ficar na gritaria não faz bem para gente também”. 

Ao ser questionada se havia percebido alguma mudança na escola depois da 

criação da República, Paula observou que alguns alunos tomaram consciência do que 

estão fazendo e passaram a ter responsabilidade, pois perceberam que eles estavam 

realmente criando conflitos dentro dos salões entre alunos e professores. Sendo assim, 

acha que existiu uma melhora no comportamento de alguns alunos. Exemplificou 

dizendo que alguns professores pararam de ser histéricos, e os alunos também passaram 

a ter o direito de colocar suas opiniões, a respeito de tudo o que estava acontecendo. 

Lembrou que antigamente não era assim: “eu estudo aqui desde o 1º, agora a gente pode 

falar sobre o que a gente esta achando disso ou daquilo”. 

Paula revelou que, depois que começou a participar da República de Alunos, 

passou a ter mais responsabilidades, “antes eu era muito brincalhona, não levava muito 

as coisas a sério”. Ressaltou que agora, todos estão estranhando seu novo 

comportamento, está quieta, faz as lições, não discute com professor. Acredita que 

aprendeu a valorizar as pessoas, “antigamente muitas pessoas me faziam julgá-las pelas 

aparências, agora eu sei muito bem o que é certo e o que é errado para mim”. 

Essa mudança em suas atitudes ocorreu devido a sua participação na República 

de Alunos. Quando era da comissão, só pensava em ajudar alguns dos seus amigos, e os 

outros que se virassem sozinho. Relata que “depois que entrei para a república, eu vi 

realmente que não precisava ajudar só quatro ou cinco, eu tenho que ajudar a todos, 

mesmo o que eu não tenho afinidade ali dentro (indicando o salão) que eu não fale”. 
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Ao ser estimulada a falar sobre o que significava democracia, Paula disse que 

achava que seria o direito de impor suas opiniões. Dentro do seu conceito de 

democracia, na escola, os alunos não viviam isso em sua plenitude, porque muitos deles 

tinham medo de colocar suas opiniões, e os outros não gostarem. Sendo assim, ela 

considera que eles acabam deixando de se expressar por ter medo de interferir. Esse é 

um assunto que parece incomodar a aluna, pois ela insistiu em dizer que muitos alunos 

têm medo. Lembrou que antes os bagunceiros dominavam o salão, mas agora está um 

pouco diferente. 

 Segundo ela, os bagunceiros diziam: “você tem que bagunçar”, e caso os alunos 

se recusassem, eles infernizavam os colegas que não aderissem. Eles se aproximavam 

dos que estavam fazendo as lições e arrancavam o lápis das mãos dos colegas, 

escondiam os cadernos. Mas, Paula disse que nunca fizeram isso com ela, “eu já falei: 

se você quiser arrumar briga você vai arrumar, agora se eu der um golpe na sua cara e 

você desmaiar o problema vai ser seu depois que você acordar”. Disse que seu pai já 

havia ido à escola algumas vezes, por causa de um colega que insistia em importuná-la. 

Paula disse que se fosse sozinha da comissão de sua sala, já teria chamado o pai e a mãe 

do colega, “já tinha colocado as cartas sobre a mesa. Ou eles ajudam o filho deles a 

melhorar, ou eles pegam e tiram o filho deles daqui”. 

Por ter percebido que durante a conversa a aluna falava tanto da República 

quanto das comissões de alunos, perguntei qual seria a diferença da República para a 

comissão? 

Paula respondeu que a República de Alunos serve para estabelecer as regras e 

elaborar coisas para melhorar os salões. Segundo suas palavras: “acho que é o jeito mais 

fácil de se enturmar com os professores e o diretor”. Diferente das comissões que atuam 

mais próximas ao diretor, exclamou: “a república esta com todos, porque é composta de 

alunos, professores e membros da diretoria, aí fica todo mundo junto, fica até mais 

fácil”. Paula diz: “na comissão são só dez alunos contra cem ali dentro (nos salões), é 

meio difícil”. 

Ao ser questionada por que utilizou a palavra contra, Paula expressou: “É porque 

a metade não aceita o fato de a gente poder interferir no que eles estão fazendo. É meio 

difícil para eles entenderem que os próprios colegas de classe estão dando “uou” alerta! 

Se liga você esta fazendo isso errado”. 
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3.5.7. Análise das entrevistas com os alunos da República 

 

Conforme as entrevistas com os alunos da República, esse projeto serve para 

melhorar a escola, entretanto esse “melhorar” aparece ligado a questões 

comportamentais dentro dos salões, como resolução de conflitos e diminuição da 

bagunça. Nenhum aluno fez menção aos conteúdos didáticos trabalhados nos salões. 

Ao falar sobre o surgimento da República, os alunos creditam a ideia ao diretor 

da escola. Alguns chegam a destacar que estão na escola há muito tempo e, por isso, 

desenvolvem um bom trabalho. Os alunos parecem aprovar essa permanência do 

diretor, e associando a esse motivo, dizem que não foi uma decisão tomada de uma hora 

para outra, mas entendem que alguns fatores contribuíram para o seu surgimento, 

transparecendo que conhecem a história da escola, desde o envolvimento com o bairro 

até a quebra das paredes. Dizem que participaram do surgimento da República e que 

não foi algo imposto.  

Mesmo não tendo feito nenhuma pergunta relacionada ao diretor, muitos alunos 

demonstraram grande admiração e respeito pela sua figura, relatam experiências de 

aprendizagem que tiveram com ele, expressando uma relação de proximidade. Alguns 

até chegaram a citar que a República também serviria para ajudá-lo, pois ele já tinha 

muitos problemas para resolver. Essa visão se alia a do próprio diretor que, ao ser 

entrevistado, disse que contava com a ajuda dos alunos. Quando eles falam do diretor, 

não falam como uma figura de autoridade que deve ser temida, mas como alguém que 

esta ali para auxiliá-los. Durante minhas visitas à escola, diversas vezes pude observar 

os alunos indo à sala do diretor para conversar sobre algo que lhes causava incômodo, 

ou simplesmente para cumprimentá-lo. Essa relação de proximidade parece diminuir a 

relação hierárquica, e o diretor não é visto como dono da escola, mas sim como um 

membro, como os alunos.  

Os alunos também encontram na República uma oportunidade de ampliar a sua 

participação nas tomadas de decisões da escola e também uma possibilidade de 

expressarem o que pensam – isso vai ao encontro do que defendem. Os alunos têm 

ciência de que um dos objetivos da existência da República é auxiliar as comissões 

mediadoras – mais uma vez, o salão entra em cena para ser defendido pelos alunos.   

Os alunos disseram que criaram alguns mecanismos para ampliar a participação 

dos colegas: Entre eles, estão a caixinha de segredos, a árvore dos desejos e o muro das 
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lamentações. Durante as observações realizadas na escola, se pôde perceber que apenas 

a árvore dos desejos foi colocada em prática. Neste local, os alunos colocavam o que 

queriam que fosse posto em prática na escola. 

Na visão dos alunos da República, esses dispositivos serviram, pois eles 

conseguiram perceber o que os colegas queriam, como a colocação de armários na 

escola e a realização de passeios. Alguns chegaram a censurar a sugestão de alguns 

colegas que pediram para ir a parques de diversões. As objeções dos alunos 

evidenciaram um dos princípios do PP que é a solidariedade: “e aí uns vão e os outros 

não? A gente não achou isso muito democrático”. Outros exemplos também apareceram 

durante as entrevistas, ratificando que esse princípio tem se solidificado entre os alunos. 

Isso expressa que a escola tem trabalhado no sentido de diminuir a individualidade e 

incentivar a preocupação com o outro.  

Ao serem questionados por que decidiram participar da República, houve 

algumas divergências nas respostas: alguns alunos disseram que, como já participavam 

das comissões internas, decidiram participar da República. Observa-se que a República, 

em alguns casos, aparece como uma continuidade das comissões. Em outros casos, os 

alunos disseram que, a princípio, não tinha desejo de participar da República, mas, 

como houve uma insistência por parte dos professores e colegas, eles acabaram 

cedendo.   

Essa divergência sobre a participação da República manifestou-se, em alguns 

momentos, de uma forma negativa, pois alguns alunos, que foram “convidados” para 

participar, demonstraram certo desinteresse no decorrer do ano, e não compareceram às 

reuniões, impossibilitando a criação das leis que era uma das funções da República. 

Esse fato atesta que a República, em seu primeiro ano, não conseguiu cumprir alguns 

dos seus objetivos que seria a criação e a votação das leis de convivência da escola. 

Enquanto se percebe que o princípio da responsabilidade tenha faltado para alguns, os 

alunos que permaneceram firmes apresentaram um desenvolvimento ainda maior – isso 

pôde ser evidenciado nas observações realizadas nas ações da República.  

Na visão de alguns alunos, o surgimento da República fez com que os demais 

passassem a enxergar as comissões com mais seriedade. Isso revela que a criação da 

República trouxe um valor simbólico para os alunos, pois o que antes era algo interno, 

extrapolou os portões da escola. Os alunos, membros da República, foram apresentados 

para o bairro, deram entrevistas em rádios, jornais impressos e televisivos. Quando 
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questionados o que havia mudado em suas vidas, eles disseram que sentiam muito 

orgulho em ter participado da República. Essa participação fez com que aumentasse o 

interesse dos alunos pelos assuntos da escola, e isso refletiu também no comportamento 

deles e no dos colegas.  

Contudo, os alunos, também membros da República, dizem que há certa 

resistência por parte de alguns colegas, que não aceitam que eles interfiram nas suas 

ações dentro do salão. Isso revela que nem todos os alunos entendem que a República 

traz benefícios para a escola. Alguns, que não aceitam as normas, são rotulados pelos 

colegas como bagunceiros. Parece que, em alguns salões, o clima entre os alunos chega 

a ficar ainda mais tenso. Eles não aceitam a liderança vinda dos colegas. Dessa forma, 

percebe-se, por meio das entrevistas e também das observações, que, em alguns 

momentos, os alunos se dividem entre os que são da República e os que não são, como 

se os que fazem parte fossem “melhores” do que os que não são.  

Entretanto, os alunos falam que, com a criação da República, o diálogo foi 

ampliado, pois antes alguns tinham medo de falar, uma vez que seriam retaliados pelos 

colegas e até mesmo professores; agora, sentem que podem falar, mesmo que alguns 

não concordem.  

Na fala dos alunos, é nítida a preocupação com o comportamento, parecendo que 

precisam responder a uma demanda externa. Quando exemplificam alguma melhora, 

logo esse indicativo aparece. Ao falar que passou a ter mais responsabilidade, uma 

aluna chegou a dizer: “antes eu era muito brincalhona, não levava muito as coisas a 

sério”. Nesse sentido, não se pode afirmar o que a aluna entende por responsabilidade e 

seriedade, pois esses dois fatores não estão diretamente relacionados, mas essa relação 

pode ser algo preocupante. 

As entrevistas apontam que, apesar de algumas contradições, a experiência com 

a República tem sido um fator que trouxe proximidade entre alunos e professores, entre 

alunos e colegas e entre alunos e funcionários, pois foi algo que contou com a 

participação de todos: “assim a gente começou a trabalhar professor e aluno, 

funcionário e escola, todo mundo trabalhando junto para fazer funcionar”. Nesse 

sentido, percebe-se que os alunos se sentem como sujeitos que participam das decisões 

da escola e podem compartilhar seus pensamentos com os demais – é claro que cada um 

participa da maneira que pode.  
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Quando questionados sobre qual seria o sentido da palavra democracia, os 

alunos explicitaram que seria a possibilidade de falar e ser ouvido, de se expressar 

quando quiser, de ouvir e a maioria seguir o que é bom para todos – enfim, as crianças 

deram definições que muitos adultos ainda não conseguem compreender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Os homens fazem sua própria história, mas não a 

fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias 

de sua escolha e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 

passado” (Marx, 2002, p. 4) 

 

A realização desta pesquisa surgiu da necessidade de entender como ocorre o 

processo de elaboração e desenvolvimento do Projeto Pedagógico, dentro de uma escola 

pública. Ao consultar a bibliografia referente ao tema projeto pedagógico, foi possível 

constatar que os trabalhos não retratavam a importância da participação do aluno nesse 

processo – havia, na verdade, um vácuo que poderia ser explorado. 

Os autores utilizados, como embasamento teórico, ofereceram o entendimento 

de que o Projeto Pedagógico deve ser visto como um instrumento que favorece a 

ampliação de práticas democráticas – considerando-se, porém, que essas práticas não 

são neutras e sem compromisso com a realidade em que a escola está inserida, como 

afirma Apple & Beane (2001, p. 20):  

 

As escolas democráticas, como a própria democracia, não surgem pro acaso. 

Resultam de tentativas explícitas de educadores colocarem em prática os 

acordos e oportunidades que darão vida à democracia. Esses acordos e 

oportunidades envolvem duas linhas de trabalho. Uma é criar estruturas e 

processos democráticos por meio dos quais a vida escolar se realize. A outra 

é criar um currículo que ofereça experiências democráticas aos jovens.  

  

Numa sociedade na qual a educação é, antes tudo, um direito, o processo de 

escolarização obrigatória deve considerar também o seu caráter emancipador (GIMENO 

SACRISTÁN, 2001). Sendo assim, qual seria a importância do projeto República de 

Alunos para a execução e manutenção do Projeto Pedagógico da EMEF Presidente 

Campos Salles? Essa foi a pergunta norteadora desta investigação.  

A escola possui um Projeto Pedagógico diferenciado, cujo objetivo principal é 

desenvolver a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade entre os alunos e também 

entre os profissionais que ali trabalham. A princípio, esse objetivo não chama a atenção, 

se levarmos em conta que qualquer escola que priorize uma educação crítica, deveria 

desenvolvê-lo. Todavia, essa escola tomou medidas que podem ser consideradas 

enérgicas para que esse projeto de fato fosse colocado em ação. Uma dessas medidas foi 
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a quebra das paredes que dividiam as salas de aula. Todos os alunos que faziam parte do 

mesmo ano formaram uma única sala, e os professores, que antes lecionavam em salas 

individuais, passaram a ter que trabalhar coletivamente.  

Sendo assim, houve uma grande transformação no espaço físico, originando os 

salões. Isso ajudou os alunos a se organizassem em grupos e permitiu que escolhessem 

o que pretendiam estudar, pois, na sala, podiam contar com professores de diferentes 

áreas. Essas mudanças implicaram a construção de um novo currículo, que visa à 

participação efetiva dos alunos nas tomadas de decisões da escola.   

Os dados encontrados permitem afirmar que o projeto República de Alunos é um 

instrumento primordial no desenvolvimento do Projeto Pedagógico da EMEF Campos 

Salles, pois dá sustentação para que o PP entre em ação, uma vez que envolve e 

organiza os alunos nos salões e fora deles. Mesmo não sido constatado a realização de 

“assembleias” para que os alunos criassem regras para a escola, pode-se afirmar que a 

República tem servido aos interesses para o qual fora criada – o de fortalecer as 

comissões internas.  

Observou-se que esse projeto expressa compromisso com os princípios 

defendidos pelo PP, atuando como um espaço de discussão e interação entre alunos, ao 

permitir que eles opinem sobre as decisões da escola, “pois um currículo democrático 

inclui não apenas o que os adultos julgam importante, mas também as questões e 

interesses dos jovens em relação a si mesmos e a seu mundo” (APPLE & BEANE, 

2001, p. 29). Dessa maneira, pode-se afirmar que a República de Alunos, ao fortalecer 

as comissões internas, amplia também o diálogo entre os alunos e demais funcionários 

da escola.  

Quanto às mudanças provocadas pelo projeto, verifica-se que muitos alunos 

expressam ter tido uma mudança em seu comportamento e no seu comprometimento 

com os estudos. Esse projeto permitiu que os alunos desenvolvessem outras habilidades 

que vão além do currículo prescrito (GOODSON, 2005). Por viverem em uma 

comunidade pobre, onde muitas vezes a violência é o primeiro recurso para resolver 

algum problema, os alunos apresentam muitas dificuldades sociais. Esse projeto coloca 

o diálogo como a principal ferramenta, interferindo no comportamento dos alunos.  

Há indícios de mudanças relacionadas ao tratamento que os professores dão aos 

alunos, no momento em que esse alunos passaram a reconhecer que alguns professores 

não estavam corretos ao gritar e se exaltar em sala de aula – afinal, existia um 
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instrumento de comunicação. Com a criação da República de Alunos, a tensão entre 

aluno e professor e/ou direção foi diminuída, pois os problemas passaram a ser 

discutidos pelas comissões, e não mais de maneira isolada na sala do diretor. O diretor, 

por seu turno, faz questão de apresentar a República de Alunos como o principal projeto 

da escola.  

Observou-se que os alunos são capazes de se organizar e desempenhar suas 

atividades, sem que haja a necessidade constante vigilância do adulto, corroborando as 

ideias de Gimeno Sacristán (2001, p. 119): 

 

Devemos assumir a ideia de que, com a educação obrigatória, estamos 

ajudando na configuração de um ser autônomo ao qual deveremos oferecer 

graus adequados e autonomia, para que saiba valorizar a liberdade e aprender 

a usá-la. Deve-se transformar as atividades de aprendizagem em ocasiões 

para que o sujeito não só se expresse através do que faz, possa distinguir-se 

dos demais, além de construir como individuo singular. 

 

Os dados mostram que a República de Alunos goza de grande estima por parte 

da gestão da escola – que deposita, nesse projeto, esperanças de que realmente uma 

educação emancipadora aconteça na escola. Isso pode ser observado nas iniciativas da 

direção para ampliar a participação dos alunos, tanto nos conselhos deliberativos, como 

nas reuniões de professores, permitindo que os alunos saibam de tudo o que acontece na 

escola. A direção visa diminuir as relações hierárquicas que predominam na escola, 

garantindo um maior significado para os alunos, como escreve Apple (2006, p. 90), “os 

significados de objetos e eventos, tornam-se mais claros para as crianças quando elas 

participam do meio social”.  

Muitas vezes, esse meio social evidencia a difícil tarefa para se conquistar uma 

prática amparada pela democracia. As relações na escola, como foram expressas nas 

entrevistas, nem sempre são tranquilas. Às vezes, há conflitos e disputa de interesses. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a escola ainda não conseguiu romper totalmente 

com todas as práticas conservadoras; é uma escola que se propõe diferenciada, mas as 

condições objetivas de trabalho e de vida dentro da escola, das relações sociais e 

políticas do contexto, impedem um maior avanço.  

Percebe-se que a escola se organiza para essa mudança e tem avançado na 

tentativa de oferecer uma educação obrigatória de qualidade, mas o dia-a-dia, cheio de 

contradições, dificulta uma ruptura mais incisiva com o modelo estabelecido – que 

ainda almeja um tipo e um modelo de aluno ideal. Percebe-se, porém, que um grupo de 
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professores e o próprio diretor entendem que essa luta não é fácil, mas que vale a pena 

enfrentá-la, como explica Apple & Beane (2001, p. 25): 

 

As frustrações envolvidas na criação de escolas democráticas só são excedidas 

pela tarefa mais ambiciosa de mantê-las mediante as correntes 

antidemocráticas da opinião pública e da política educacional. Mas os 

educadores democráticos entendem que a democracia não representa um 

“Estado ideal” definido com entusiasmo e à espera de ser alcançado. Uma 

experiência democrática se constrói mais por meio de seus esforços contínuos 

de fazer a diferença. O empreendimento não é nada fácil; é cheio de 

contradições, conflitos e controvérsias. 

 

Apesar de não ter sido o foco desse estudo, cabe aqui ressaltar que ainda há um 

forte laço entre a escola e a comunidade de Heliópolis – relação verificada quando a 

República de Alunos foi apresentada para os moradores do bairro que a recebeu com 

entusiasmo. O projeto República de Alunos não se encerra na escola, mas ecoa para a 

comunidade, estimulando a criticidade e aumentando a participação cidadã dos alunos 

ao potencializar a sua formação política. 

Desta maneira, confirma-se a hipótese de que a participação efetiva dos alunos, 

na elaboração e desenvolvimento do projeto pedagógico, tendo como base uma gestão 

democrática, colabora tanto para melhoria da sua formação escolar, quanto para o 

aumento da sua autoestima e a ampliação da sua atuação como cidadão – que, por sua 

vez, contribui para a manutenção da organização da escola. Um projeto inovador é 

relevante quando favorece o aprendizado dos alunos, pela apreensão não só de 

conhecimentos como também de valores e normas de conduta.  

Este estudo teve a intenção de contribuir para aprofundar o conhecimento a 

respeito da participação dos alunos na elaboração e manutenção do Projeto Pedagógico 

da escola. Nos limites da pesquisa, observou-se a atuação da República de Alunos nesse 

processo. Entendo que o assunto não se encerra aqui: durante o desenvolvimento da 

minha investigação, tive acesso a informações que não puderam ser aprofundados e 

analisados nesta pesquisa, mas abrem possibilidades para outras investigações, como 

por exemplo, o Projeto Heliópolis Bairro Educador, que visa transformar o bairro 

através da educação, o Projeto Caminhada pela Paz que, em 2013, completou a 15ª 

edição e teve a participação de mais de seis mil pessoas. 

Em meio a tantas manifestações que estão ocorrendo pelo Brasil, tem-se a ligeira 

ideia de que o povo acordou. Todavia, quando olho para o Projeto Pedagógico da 

EMEF Presidente Campos Salles em ação em busca por uma escola democrática, 
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percebo que essas pessoas nunca dormiram; ao contrário, mesmo em meio às 

dificuldades da realidade concreta, estão instrumentalizando seus alunos para atuarem 

como cidadãos críticos.  

Cabe aqui ressaltar o orgulho e a felicidade que os alunos tinham ao falar sobre a 

escola. Mesmo apontando os problemas, eles percebem que não estavam em uma escola 

qualquer. Isso me anima a prosseguir como educador, pois como pôde ser observado, 

ainda há pessoas que acreditam que a escola pública deve ser encarada com seriedade.  

 

Se as escolas de uma sociedade democrática não existem e não trabalham 

para defender e ampliar a democracia, são socialmente inúteis e perigosas. 

Na melhor das hipóteses, educarão pessoas que vão viver sua vida e ganhar 

seu pão indiferentes às obrigações da cidadania, em particular, e do modo de 

vida democrático em geral... Mas é muito provável que eduquem as pessoas 

para serem inimigos da democracia – pessoas que sempre cairão presa de 

demagogos e que apoiarão movimentos e se reunirão em torno de lideres 

hostis ao modo de vida democrático. Essas escolas são fúteis ou subversivas. 

Elas não têm razão legítima para existir (APPLEA & BEANE, 2001, p. 40).  
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ANEXO I: ROTEIRO DE ENTREVISTA: COORDENADORA 

PEDAGÓGICA, DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS 

PARTICIPANTES DA REPÚBLICA 

 

 

Roteiro da entrevista com a Coordenadora Lenilda. 

 

Fale um pouco sobre você e sobre a sua trajetória na prefeitura. 

Eu ingressei na prefeitura  Municipal de São Paulo (SME) no final de 1977, foi antes de 

você nascer né? (risos) 

Então... ingressei como professora, depois em meados dos anos 80 eu prestei concurso 

para coordenação pedagógica e fiquei com os dois cargos o de professora e o de 

coordenadora. Depois eu tive os meus filhos, assim muito seguido conforme eu te falei 

(já havíamos conversado informalmente sobre isso), ai, eu me exonerei dos dois cargos, 

eu fui muito corajosa. Esperei eles crescerem e me dediquei bastante na educação deles 

e nos primeiros anos deles, depois eu voltei e prestei concurso para coordenação e fui 

trabalhar na zona leste, depois prestei concurso para professor de novo e vim trabalhar 

aqui no CEU Meninos. Trabalhei muitos anos como coordenadora pedagógica lá na 

zona leste. 

Na Z/L e no CEU ao mesmo tempo? 

Ah, sim! Ao mesmo tempo acumulando. Eu trabalhava bastante também, (nossa!) 

trabalhava 14 ou 15 horas por dia. Mas durante muitos anos foi assim e eu tinha a 

intenção, eu já conhecia a EMEF Presidente Campos Salles pela mídia e, pelo o que 

rolava na rede sobre essa escola, inicialmente o que me atraia mais, era justamente a 

integração da escola com a comunidade que eu não via muito sentido em uma escola 

deslocada da vida a parte da vida, um espaço desconexo da realidade da vida, então eu 

gostaria de trabalhar num projeto assim. Aí quando eu vim trabalhar aqui no CEU ainda 

mais eu tinha noticias sobre o Campos Salles, eu comecei a ler tudo o que tinha sobre o 

Campos Salles ai eu queria vir para cá. Por vários anos eu tentei remoção e não 

consegui, até que eu consegui, cheguei aqui em 2007. 

Ai, eu vim para o Campos Salles procurei ler o projeto que já existia, quando eu cheguei 

aqui já existia o projeto desde que o Braz veio com as duas ideias iniciais que nortearam 

o PP daqui, que é a ideia de que tudo passa pela educação que já existia nessa ideia do 

Braz a semente da ideia educadora e do bairro educador e, a ideia da escola como um 

centro de liderança na comunidade onde atua. Tanto essa ideia foi se concretizando e 

tomando corpo que nasceu daqui (se referindo a escola), esse centro de convivência e, 

nasceu daqui o movimento sol da paz e esse movimento Heliópolis Bairro educador, a 

escola liderando a cultura, a educação, na comunidade onde atua e na própria sociedade. 

Então essas duas ideias já me encantaram e eu vim para cá. Ai, quando eu cheguei aqui 

já existia essa inspiração nos três princípios da escola da Ponte, que é: autonomia, 

solidariedade e responsabilidade. Esses três princípios se uniram aqueles dois e esses 

cinco princípios são o que norteiam atualmente o projeto. Então assim que eu vim para 

cá, eu me exonerei do cargo de professor e passei a ter dedicação exclusiva aqui e, 

realizei meu sonho que era trabalhar em uma escola só. E, num projeto que embora 
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exija muita luta, porque, todo projeto de educação é uma luta, mas ao menos você lutar 

por algo que você acredita é muito mais gratificante. 

O que é quando surgiu e qual foi a finalidade de se criar a República de Alunos? 

Então, todos os dispositivos pedagógicos do projeto, existem para vivenciar os 

princípios. Porque esses princípios, eles formam uma ética, um conjunto de valores 

nessas vivências e, uma nova cultura. Então, essa vivência, a gente chama de dispositivo 

pedagógico, e um deles é a República de Alunos, então é um dispositivo de 

aprendizagem, de vivência de valores dos princípios. Então, como o projeto acredita... 

Uma das bases, uma das concepções que o projeto tem de escola e de aluno, é que todo 

estudante é capaz de se organizar para estudar e para viver, individual e coletivamente, 

todos tem essa competência. Como podemos descobrir encaminhamentos e soluções 

para conflitos de qualquer ordem sem que eles estejam presentes nessa construção? Não 

teria sentido de ser a escola, se nascesse de cima para baixo, ou de fora para dentro, 

algum encaminhamento em que eles não fizessem parte. Então, nasceram às comissões 

mediadoras inicialmente, já tem alguns anos. Foi assim que nasceu. Nasceu às 

comissões com que sentido? Como qual objetivo? Dê que essas comissões de alunos, 

cada salão teria uma comissão, em média de 8 a 10 alunos, eleitos por eles próprios, 

alunos que tivessem um perfil, de uma maior vivencia dos princípios. E quando a gente 

fala disso, a gente esta falando das regras, porque não existe democracia sem regras para 

garantir o direito de todos. A gente tá falando do cumprimento das regras, do sentido 

que as regras têm para esses alunos pretensos candidatos ai... e... da vivencia dos 

próprios princípios. Alunos que se responsabilizam e se envolvem com os roteiros de 

estudos, alunos que se responsabilizam e se envolvem em ajudar o outro e, de receber a 

ajuda do outro, aprender e ensinar entre eles e, alunos que tenham solidariedade, que 

respeitem as regras para si e para os outros, então esse acabou sendo o perfil desses 

candidatos. Eles próprios votavam neles, claro que nós sabemos e temos a consciência 

de que educação tudo é processo, então não é porque eles são da comissão que eles são 

alunos exemplares. Eles pelo menos têm a predisposição para tal e, já tem a consciência 

de onde querem chegar. O Braz disse uma frase muito brilhante quando ele foi ao 

esquenta, que se refere ao próprio processo de educação, se refere a própria vida do ser 

humano.  “Que é preciso aprender a transitar entre o que é, e, o que deve ser”. Porque 

um PP, ele tem um sonho, ele tem uma utopia, só que ele tem uma utopia possível e, ele 

tem aquela realidade do chão da escola, do pé do cotidiano, daquilo que é, se você se 

paralisar naquilo que é você não anda. Não tem projeto, porque o projeto é um processo. 

Então as pessoas perguntam: mas eles já têm autonomia, responsabilidade e 

solidariedade? Lógico que não. E será que nós já temos isso incorporado em nós e todos 

os valores que isso envolve e a vivencia disso tudo? Nós estamos em constante e 

permanente processo de construção, reconstrução e o refortalecimento disso, assim 

como eles. Só que esse ambiente escolar, essa metodologia, favorece essa vivencia e 

essa construção. É por isso que nós olhamos o que é, e às vezes vemos que esta muito 

distante daquilo que deve ser, mas nós sabemos o que deve ser, é por isso que a gente 

continua com a metodologia a pesar daquilo que é. Porque se formos avaliar anos atrás, 

eles já avançaram muito nesses três princípios, mas muito. Só que existem muitos 

conflitos ainda, pela própria característica da nossa sociedade que é extremamente 

violenta, pela característica dessa comunidade que é também extremamente violenta e, a 

escola é também a comunidade, então a violência também existe aqui. Casos de 

violência, casos de falta de envolvimento com os estudos ou, falta de respeito com o 

outro, consigo mesmo, com o meio ambiente, esses casos geram muitos conflitos e, foi 

ai que nasceu a ideia dessas comissões atuarem no encaminhamento desses conflitos e 
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vivenciando a autonomia, a solidariedade e a responsabilidade ai nasceram essas 

comissões. É preciso compreender que para chegar nessas comissões, à gente teve que 

vencer durante anos, a cultura do delator, a cultura do dedo duro, a cultura do X-9, 

entendeu? Tipo: eu não posso ser da comissão que eu vou apanhar da comunidade, eu 

vou apanhar lá fora. Como é que eu posso me posicionar diante de outro do meu próprio 

seguimento, contra ele? Como é que eu posso me posicionar... Você esta errado, você 

vai ter que mudar, se eu vou sofrer uma represália lá fora? A gente teve que vencer 

durante anos isso e, é uma luta até hoje, mas já mudou muito nesse sentido. Hoje em dia 

eles têm muito mais coragem chegar e apontar o outro e dizer você esta errado, eu sem 

quem foi que fez. Só que é uma cultura com valores tão cristalizados que essa 

transformação é a maior luta, mas só vivenciando isso. Então, a República veio com a 

ideia de inicialmente fortalecer ainda mais esse protagonismo e as comissões e, para 

ampliar ainda mais a participação dos alunos nas tomadas de decisões da escola e dos 

encaminhamentos diante de toda e qualquer situação, não só de conflitos. Os alunos 

participam de todas as decisões da escola? Claro que não, isso é impossível. Não existe 

espaço e nem tempo para isso, nem eu participo de todas, nem o Braz, ninguém. A 

escola, o currículo é uma coisa tão viva, que há momentos que algumas pessoas 

precisam tomar decisões que você nem participa. Primeiro que você não esta aqui, 

quinze horas por dia, dezesseis e alguém tem que liderar e tomar decisões, então eles 

participam de muitas, pode-se dizer que eles participam de muitas situações de tomadas 

de decisão e de encaminhamentos. Deu para compreender? A ampliação da atuação 

deles, ou seja, a ampliação da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade e o 

fortalecimento dessas comissões por conta dessa cultura que a gente comentou que 

existe. Ai nasceu à República por esse protagonismo. 

A segunda pergunta tem relação com o que você já explicou um pouco. A pergunta 

é: todos os alunos podem se candidatar para ocupar um cargo na república?  

Não! 

E o que é feito com esses que não tem esse perfil, o que acontece com eles?  

Eles estão vivenciando a responsabilidade de ser eleitor. Os candidatos tem a 

responsabilidade de representação e em toda a sua atuação e, os eleitores tem grande 

responsabilidade também é um exercício de cidadania, que esse é outro ingrediente 

importantíssimo, é a vivencia da cidadania, na cidadania. Porque ai chega, quando tiver 

dezesseis anos já vai começar a votar. E a responsabilidade desse eleitor? Então ele já 

esta vivenciando isso também, esse é mais um objetivo. Então, ele é um eleitor, se ele 

não é candidato ele é eleitor, olha o tamanho da responsabilidade. E eles gostam muito, 

ano passado (2012) venceu o Willas não tanto pelo perfil dele. Porque nesse exercício 

de cidadania e responsabilidade como eleitor, a maioria votou no Willas, porque ele era 

grandão. Foi o primeiro ano né? Com o passar dos anos, outros critérios, eles estarão 

desenvolvendo para votar. Como a maioria dos brasileiros, eu lembro que no tempo do 

Collor, eu ouvia um monte de gente, falando: eu vou votar no Collor porque ele é 

bonito.  

Qual é a relação do projeto pedagógico com a República? Ela é uma sustentação 

para o projeto? 

Com toda certeza. Ela é um dos dispositivos pedagógicos do projeto. Então, a República 

ela, é o fortalecimento, a legitimação do projeto, é o próprio projeto sendo vivenciado. 

Por quê? Nós acreditamos na competência de todos e não só dos educadores e, quando a 

gente fala república... é importante isso viu? Quando a gente fala república de 
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estudantes que eu prefiro, porque aluno é sem luz.  Isso é simbólico, tem uma força 

simbólica para dar mais força para eles, mas na verdade é uma república de professores 

e estudantes, é uma república para todos, porque os professores também fazem parte das 

reuniões, eles não têm cargos como os alunos, mas eles estão dando ali um 

monitoramento, uma assistência e alguns professores voluntários participam, eu mesmo 

sou uma das voluntárias que eventualmente estou lá dando um suporte para eles, ou no 

dia-a-dia. 

O que mudou na escola desde há implantação da república é o que você espera 

dela daqui para frente? 

O fortalecimento desse protagonismo, essa relação horizontal de possibilidade de 

expressão, ela já existia, mas agora ela vai se fortalecendo por conta da república e, é 

uma coisa interessante. O fortalecimento da possibilidade de expressão do aluno, ele 

tem que ir acontecendo, paralelamente ao respeito pela autoridade do professor. Eu 

posso dizer sim, tudo o que eu penso e sinto, a república e as comissões me fortalecem, 

mas eu preciso respeitar a autoridade do professor, ele é o líder daquele grupo e os 

lideres precisam ser respeitados enquanto liderança daquele grupo, mas não numa 

relação vertical, mas nessa relação horizontal de respeito pela liderança. Essa vivencia 

de respeitar o outro aluno enquanto liderança porque ele é da comissão, ou porque ele é 

da República também vai fortalecendo o respeito à outra liderança que é o professor. 

São processos paralelos que vão se fortalecendo ao longo dos anos e agente percebe 

isso. Ai você vai ao que é todos os professores respeitam os alunos? Não. Todos os 

alunos já respeitam as regras? Não. Mas eles estão nesse processo de construção? Sim, 

isso é a escola, o que é, e o que deve ser. 

 

Roteiro da entrevista com os professores Luiz Henrique e Willian.  

 

O que é quando surgiu e qual foi a finalidade de se criar a República de Alunos? 

Luiz Henrique: Na verdade em 2011 quem veio com a ideia foi o Braz diretor da escola. 

Ai ele pediu a colaboração da área de humanas, eu e o Pedro, para a gente ajudar na 

ideia da República para colocar em prática e até nós fizemos um roteiro falando dos três 

poderes, poder executivo, judiciário e legislativo e também nós fizemos um roteiro 

sobre ética, que tem a ver com a política, isso foi em 2011 mais para o final que ficamos 

trabalhando encima dessa ideia com roteiros específicos. 

Willian: Porque um pouco da ideia ta o seguinte, você tem a comissão de alunos que 

tem desde 2008, e a comissão de alunos ela tem um caráter muito aqui de intermediar 

conflitos... tudo mais. Então o papel dela tava muito restrito a isso né? A ideia da 

República de Alunos que os candidatos são formados a partir da comissão dos alunos, é 

também ter uma participação dos alunos no sentido de construir as normas da escola, as 

regras dos salões e não só... porque a comissão de alunos ela tinha muito o papel... 

vamos dizer assim: judiciário, ela não tinha um papel legislativo e nem executivo. 

Luiz Henrique: Bom existia por exemplo nos salões até ali você pode ver as regras 

(estávamos no salão) de 2008 e oito para frente eles escreviam o que eles achavam que 

ser como regras do salão, a comissão mesmo nem fazia esse papel era mais o judiciário 

mesmo, mas os salões decidiam regras. A ideia da República é que agora os salões 
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elegem os seus representantes, que são os vereadores, e esses vereadores é que vão tá 

elaborando as regras, as leis. 

Eles escolhem os colegas e o que os salão fizeram, é aquilo que nós fazemos na vida, 

elegemos os nossos representantes para que eles possam elaborar aquilo que eles julgam 

que é o pensamento geral da população, e será o que eles vão ter que fazer aqui também, 

só que eles estão dentro dos salões, eles não vão estar fora como os nossos 

representantes. 

Todos os alunos podem se candidatar a um cargo na República? 

Luiz Henrique: Não.  

Willian: A principio, qualquer um pode, só que primeiro, ele dever ser eleito para a 

comissão de alunos, ai qualquer aluno aqui pode se candidatar para a comissão de 

alunos, ai da comissão são tirado os candidatos para a prefeito, a vereador. 

Luiz Henrique: Então, a comissão funciona como se fosse um partido político, para 

você ser candidato, você precisa fazer parte da comissão, como num partido, para você 

ser candidato você precisa estar afiliado a um partido. Então a ideia foi essa: precisa 

estar num partido, agora na comissão, qualquer um pode se candidatar para fazer parte, 

ai elegesse de oito a dez alunos, e desse número saem os candidatos a vereadores, a 

prefeito e até mesmo os secretários vão sair das comissões. Por que é assim? Porque se 

a pessoa nem foi eleita na comissão, então não faz sentido ele fazer parte da República. 

E o que vocês pensam da relação entre a República de Alunos e o PP? 

Luiz Henrique: Então, hoje mesmo eu estava comentando a importância desse projeto, 

isso aqui é uma coisa assim que na minha opinião, foi descobrir mesmo a formula ideal 

para a educação. Porque, nas escolas tradicionais que vocês conhecem, está lá, a cada 

quarenta ou quarenta e cinco minutos, toca uma campanhinha e acabou a aula, ai sai a 

aula de matemática e entra a de história, e não é culpa do aluno, é porque o professor 

exige, agora é minha aula, então você vê uma mudança muito grande que acontece na 

sala de aula. Aqui não! Aqui se o aluno quiser ficar um mês estudando matemática, ele 

vai ficar ele que vai decidir o tempo, se ele quiser ficar três, quatro dias estudando 

história ele vai ficar ele não vai ter nenhuma sirene dizendo que acabou agora você não 

pode mais estudar história. E a República ela tem esse papel, para que eles possam 

entender a importância desse projeto e o papel também da autonomia, se ele esta 

participando disso, ele esta aprendendo a ser autônomo, a caminhar sozinho com as 

próprias pernas e até poder fazer parte ai fora. Então ele esta aprendendo a defender e 

entender mesmo esse projeto, porque para defender você precisa entender. 

Willian: Qual é a intenção aqui? Esta caminhando ainda nesse processo, a ideia é 

começar a fazer uma coisa horizontal, não é assim lá de cima traz... o diretor estipula 

tudo, e o que ele falou ta falado, e vai ter que ser aceito de qualquer jeito. O que esta 

tentando se criar aqui é fazer uma tentativa, mostrar que todos os problemas que a 

escola vivencia os alunos também são capazes de estar colaborando, para não ser assim: 

qualquer decisão tem que ser tomada por uma instancia superior que não conta com os 

alunos. 

O que mudou na escola desde há implantação da república é o que você espera 

dela daqui para frente? 

Willian: Da República, a gente ficou mais discutindo como funcionar, ficou muito nesse 

sentido, por isso que ficou um debate mais interno. Esse ano a gente tá tentando já 
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realmente colocar isso em prática entendeu? Porque a gente já amadureceu algumas 

coisas, que a gente sabe que vai ter que colaborar com esses alunos, que eu andei 

conversando, mas isso graças a experiência que nós tivemos ano passado (2012). 

E não é simples, porque quando você exige a participação de muitos, é uma construção 

que... agora se é a decisão de um, fica fácil, o cara chega e diz: é isso pronto e acabou.  

Luiz Henrique: É por isso que nós temos que ter um cuidado enorme para as coisas 

funcionarem bem, porque eu acho que o caminho é esse, o projeto tem que ser esse, e se 

não é esse, tem que ser uma coisa que tem que sair daqui, porque aquela coisa do 

tradicional, para que sabe e já trabalhou ou trabalha em outras escolas como eu, sabe 

que aquilo já esta falido, não dá tem que encontrar outro caminho. E quem é que vai 

construir esse novo caminho? Só nós, os alunos e os professores, e esse é o papel da 

República. 

Willian: E você só bota fé nos alunos assim, quando você vê na fala, algumas coisas que 

eles colocam... aí você bota fé mesmo que realmente eles tem esse senso de... eles têm 

muito senso, eles não precisam de adultos cobrando deles o tempo inteiro! É lógico que 

eles têm a idade deles, mas sai tanta coisa que a gente... 

Luiz Henrique: É uma coisa que para fazer deles autônomos mesmo, né? Eu lembro que 

em um dos roteiros aqui, trabalhando sobre África, ai tinha umas das questões que eles 

tinham que resolver que falava... como ficou o povo africano depois que os europeus 

deixaram o continente e falaram: agora vocês estão livres? Teve uma série de guerras 

etc. Ai eu coloquei exemplos para eles. Vocês já imaginaram se os professores disserem 

assim: agora quem vai cuidar disso aqui são vocês nós não estamos mais. O que vocês 

acham que vai acontecer? Eles responderam: Ah! Isso aqui vai virar uma bagunça. Eu 

falei: por isso que é importante a autonomia, vocês estarem construindo isso ai. Porque 

se alguém deixar isso aqui para vocês o que vai acontecer? 

Aqui a gente tem um sonho. E que em outros lugares, esse sonho não existe! Qual é o 

sonho existe em outras escolas? Nenhum! O discurso é o mesmo. A não ser o dia-a-dia 

que você tem que ir lá, e você entra na sala dos professores e todo mundo reclamando. 

Willian: o Discurso é o mesmo. 

Luiz Henrique: Aqui não! Tem problemas? Tem. Mas a gente tem um sonho de mudar. 

Nas outras tem problema? Tem. Mas nenhum sonho existe. 

Willian: Eu costumo falar assim para quem me pergunta: os problemas da escola onde 

eu trabalho, são muito parecidos, a maioria deles são iguais aos outros. Nossa tentativa, 

porque é uma tentativa, é tentar ver esses problemas de um jeito diferente, tentar achar 

um caminho para tentar solucionar esses problemas de um jeito diferente. Porque 

problema vai ter, não tem jeito, mas como é que você intermédia esses problemas? 

E vocês acham que a criação da república, mudou alguma coisa na visão o 

professor tem do aluno?  

Willian: Ah... Isso é o maior desafio. 

Luiz Henrique: Olha, vamos citar Einstein? Einstein dizia: é mais fácil quebrar o átomo, 

do que os costumes. E qual é o jeito de quebrar os costumes? É você mudando a cultura. 

E como é que eu mudo a cultura? É vivenciando e você vai mudando. Agora se eu 

mantenho as paredes aqui eu não vou mudar cultura nenhuma, e isso já foi quebrado. 

Agora, o resto é construção mas se eu não quebro nem isso, nem a cultura muda e nem 

os costumes mudam. Aqui os costumes mudam. 
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Willian: Eu acho que a gente só fala o que esta falando hoje nas reuniões, é porque não 

tem essas paredes aqui. Mas, isso não significa que estamos todos de mãos dadas e 

unidos. Não é isso, mas, as contradições elas ficam mais explicitas. Entendeu?  

Luiz Henrique: Pelo fato de não ter paredes, você é obrigado a trabalhar em equipe. 

Quando você tem parede, você individualiza. A aula é minha, a sala é minha. Não é 

isso? Aqui não. Aqui a escola é nossa, ai já mudou a cultura. Então, você esta 

construindo uma nova cultura, e é assim que muda.  

Willian: Eu trabalhei em outras escolas e era assim: as únicas coisas que vamos 

socializar são os problemas, o resto é tudo meu, a sala é minha, a aula é minha, o aluno 

é meu. Eu só posso socializar só os problemas, o restante, a solução cada um busque 

individualmente.  

Luiz Henrique: É proibido até olhar o que você esta fazendo.  

Willian: Aqui a gente esta quebrando isso. 

Luiz Henrique: Aqui não! Aqui esta escancarada, quer dizer... se você for numa escola 

onde  alguém vai acompanhar sua aula, você já fica sem jeito. Aqui, todo mundo, 

acompanha a aula de todo mundo.  

Willian: A gente socializa o trabalho. 

Luiz Henrique: Você entra ali na nossa sala, vem gente, vem imprensa acompanhar 

nossa aula, aqui nós somos abertos. (risos) 

 

 

Roteiro de entrevista com a aluna Julia (5º ano) Secretária de convivência. 

 

O que é, quando surgiu e para que serve a República de Alunos? 
A república não foi feita de uma hora para outra, eu acho que a gente foi construindo 

aos poucos, qui já faz muito tempo que o Brás tá nessa escola e foi construindo assim 

aos poucos a República. Eu acho que ela nasceu com a ideia de ajudar a comissão 

mediadora porque ela surgiu da própria comissão mediadora.  

Para que serve a comissão mediadora? 

A comissão mediadora é como se fosse um... é um conjunto de alunos que são votados 

no começo do ano pelo salão e ai são dez alunos. Os dez elegidos fazem parte da 

comissão, e quando tem algum problema, um aluno não esta se comportando bem, o 

aluno corre pela sala, o aluno taca papel, qualquer tipo de conflito não faz lição, ele é 

trazido para a comissão onde é discutido, vê se chama a mãe, dá outra chance. 

Primeiramente: da uma chance para ele mudar, a segunda chance: já é chamar a mãe. 

Na terceira... a gente pode dar até uma chance, mas normalmente na terceira vai para o 

conselho de escola e a quarta para o conselho tutelar e se o aluno não tiver jeito pode até 

sair da escola. 

E qual é a diferença da república?  

É que a república serve mais para ajudar a escola, a república não é muito para ajudar 

nos problemas dos alunos que é bagunça essas coisas, eu acho que a república serve 

mais para... qui nem ô programa self-serve parece...  que agente tava querendo implanta, 

então a república ano passado tava tenta... ai a república ano passado fez a caixinha de 

segredos, a árvore dos desejos e o muro das lamentações que onde os alunos podem 

escrever o que eles querem o que acham i tudo! 

E você acha que surtiu algum efeito, o muro e a árvore?  
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Serviu porque antes, agente já sabia que alguns iam colocar gracinha sabe? Quero ir 

para o Play Center, quero não sei o que. Até que agente percebeu que eles queriam um 

passeio. Porque eu não vou em um passeio daqui da escola desde a primeira série. 

Agente percebeu que eles queriam um passeio, que eles queriam que  tivesse armário, 

que eles queriam as coisas assim. E ajudou pra gente saber qual é o pensamento deles, o 

que eles querem? Qual é o negócio da escola, agente viu que eles queriam alguns 

passeio agente até pensou, museu, essas coisas, mas não Playcenter esses negócios, 

porque não é todos os alunos que tem condições de pagar. E ai uns vai e outros não? 

Agente não achou isso muito democrático. 

Porque você decidiu se candidatar para ocupar um cargo na república? 

Por que esse foi o único cargo que serviu pra mim. Porque primeiramente eu sempre 

gostei da comissão, ai depois a ideia da república eu fui votada e me elegi (se 

candidatou) a prefeita, só que ai eu acabei não ganhando. Só que ai o prefeito me elegeu 

a secretaria. 

Ocorrem reuniões para discutir assuntos relacionados à República de Alunos? Se o 

correm, qual é a frequência dessas reuniões?  

Por agora não tá tendo muito porque ano passado a gente não conseguiu fazer muita 

coisa,  por que tava vendo as regras da república, não sei o que... os horários, os dias, o 

que vai se falar, e a gente tava meio arrumando a república no ano passado. Já esse ano 

já ta tudo feito, ai vai ser melhor para se organizar. 

E qual que era a sua função dentro da república?  

A minha função, era ajudar a reforçar a comissão. Que a comissão ela trata dos 

problemas dos alunos, e a minha secretaria da convivência dos alunos, então eu ia 

ajudando a comissão. Ano passado toda terça e quinta eu vinha de manhã fora do meu 

horário, pra mim poder, ajudar as comissões da turma da manhã com os alunos maiores. 

Houve mudanças na escola depois da criação da República de Alunos?  

Houve! Porque, os alunos antigamente, eles zombavam sabe? Achavam que a comissão 

mediadora era uma brincadeira, uma bobagem. Quando eles viram que tinha uma 

República de Alunos que era uma coisa mais séria, que tinha um prefeito, que tinha um 

vice- prefeito, que tinha vereador, que tinha secretário, acho que eles conseguiram ter 

mais uma ideia, porque nem todos os alunos da escola sambem o que que é uma 

república, o que que é comissão mediadora, o que que a gente faz. E, eu acho que a 

república ajudou nisso.  

Você pode citar alguma mudança na sua vida como aluno, que tenha sido fruto da 

sua participação na República de Alunos? 

É porque isso acho que vai me ajudar, porque eu, desde que eu sou... Ano passado foi a 

primeira república que teve no Campos Salles, e eu acho que eu tive muito orgulho de 

ter sido a primeira secretária do Campos Salles, e eu acho que isso ajudou e ainda vai 

ajudar muito.  

Mas para você, para sua vida, o que mudou?  

Acho que mudou em tudo, porque eu... Antigamente não sabia muito dessas coisas de 

república de comissão, e depois que eu entrei na comissão e na república, eu comecei a 

pensar com outros olhos, eu comecei a ajudar as pessoas e eu me senti muito bem. 

E esse ano porque você não quer participar? 

Esse ano eu não quero ser muito da república porque, se eu for da república, se eu for 

prefeita, essas coisas, eu tenho que vir fora do meu horário, e eu não to com horário 

vago para vim a tarde. Eu quero fazer teatro, balé... eu faço vôlei e ai minha agenda não 

tá vaga. Aí ano que vem talvez eu posso ser. 

Mas você não disse que foi uma experiência bacana para você? 
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É... foi bacana ano passado, mas mesmo... é porque esse ano, talvez eu vou fazer curso 

de inglês, eu to preparando um monte de coisa para esse ano.  E... ai talvez eu vou 

passar na casa do adolescente que é aqui no pan, e eu acho que vai ficar muito corrido 

pra mim. E eu acho que... se... eu to sem horário vago. E ai eu acho que se for para eu 

me candidatar, eu conseguir ganhar, mas eu não vim, não participar, sendo que outra 

pessoa que queria tá no meu lugar, podia vim, não fazia nenhum desses negócios fora, 

podia ta aqui passando,  ajudando... eu acho que é melhor da minha oportunidade para 

outro.  

Você sabe o que é democracia? 

Pra mim... democracia, eu acho que é uma coisa que é discutida entre várias pessoas, 

que é uma coisa democrática. Que todo mundo fala o que quer, todo mundo é... aí como 

se diz? Todo mundo da o seu apoio, todo mundo fala o que quer, e dentro de todas as 

coisas que as pessoas falam, cria uma coisa só, eu acho que isso é democracia.  

Você acha que aqui você vive em uma democracia? 

Sim! Porque a comissão não é só uma pessoa que decide, não é só o Bráz que decide, é 

a comissão! É um conjunto! É todo mundo que faz isso. Então eu acho que isso é uma 

democracia. 

 

 

Roteiro da entrevista com a aluna Valentina (6º ano) – Secretária de comunicação. 

 

O que é, para que serve e qual a finalidade da República de Alunos? 

A república é um meio de a gente saber mais o que os alunos querem dentro da escola, 

por exemplo tem gente que falou que queria que colocasse self-service dentro da escola. 

É para dar mais liberdade para os alunos se expressarem, ver o que que eles querem 

aqui dentro, a gente também resolve os conflitos, que acontecem aqui dentro da escola, 

para ajudar o diretor porque a gente fica dentro do salão com esses alunos que estão 

fazendo bagunça, já o diretor não sabe nem o que esta acontecendo, ele não viu nada 

então ele não pode julgar ninguém, mas a gente viu a gente tá lá junto com eles.  

Todos os alunos podem se candidatar para ocupar um cargo na república?  

Pode mas só que... antes a pessoa se elege para a comissão, passa para os professores, 

eles escolhem quem tem responsabilidade, para depois esses alunos que foram eleitos 

pela comissão, passaram pelos professores, passaram pelos colegas do salão, ai pode se 

eleger (candidatar) na república. 

E como você atuava na República? 

Eu era secretaria da comunicação. 

E o que você fazia? 

A gente comunica quando tem reunião da república, quando tinha algum evento a gente 

comunicava por meio de bilhetes, ou até umas caixinhas de som que a gente já tentou 

comunicar por essas caixinhas de som que tinha instalado nos salões, mas o som era 

baixo e não estava instalado direito. 

Ocorrem reuniões para discutir assuntos relacionados a República de Alunos? 

Tinha sim, toda terça-feira. A gente fazia uma reunião, reunia todos da república, a 

gente conversava sobre o que estava precisando, a gente já tinha desenvolvido alguns 

dispositivos, que era a arvore dos desejos, o muro das lamentações. A arvore dos 

desejos era para os alunos falarem o que queriam dentro da escola, tinha muitos que ia 

falar besteira, mas só que a gente, tinha que saber lidar com isso, porque tinha muitos 

que não falava besteira, falava o que queria mesmo dentro da escola.  

Você pode dar algum exemplo? 
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Por exemplo, teve gente que falou para ir pro Hopi Hari, só que não dá pra gente fazer 

porque é contra o nosso projeto. Aí teve gente que também queria piscina aqui dentro da 

escola. Teve gente que pediu para ir pro Catavento, coisa que a gente poderia fazer, 

então... coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode. 

Por que não pode ir para o Hopi Hari? 

Porque é contra o projeto da nossa escola, porque se tem gente que não pode pagar, vai 

ficar sem ir e isso é contra o projeto da nossa escola. 

Por que contra o que diz o projeto? 

Porque... o nosso projeto é de solidariedade, responsabilidade e autonomia. Então um 

dos princípios não cabe dentro disso, porque se a gente deixar um,  a gente não esta 

sendo solidário com essa pessoa. 

Ocorrem reuniões para tratar de assuntos relacionados a República? 

Sim, toda terça-feira.  A gente discutia sobre as pessoas que colocava os desejos na 

árvore dos desejos, o que a gente poderia fazer com essas coisas. A gente também 

conversava, sobre a necessidade de comunicar mais as possoas, porque tinha gente que 

falava que não tava sabendo. A gente também conversava sobre as coisas assim sabe? 

Da república. 

E qual é a relação da escola com a República de Alunos?  

Eu não sei responder. 

Houve alguma mudança na escola depois da criação da república? 

Alguns alunos mudaram porque viram que os alunos estão se tornando mais 

responsáveis dentro da escola, do que um próprio diretor. 

Você pode citar alguma mudança que tenha ocorrido na sua vida que tenha sido 

fruto da sua participação na República de Alunos? 

Não sei responder... Eu acho que... quando eu era da primeira e da segunda serie, eu 

acho que eu entendia melhor o projeto da escola, eu ficava mais queta, fazendo minha 

lições. Quando eu passei para a 5ª série, eu já fiquei mais bagunceira, essas coisas, mas 

depois que eu entrei para a república, eu comecei a maneirar. 

O que é ser bagunceiro para você? 

Eu acho que é não fazer os roteiros, ficar gargalhando dentro do salão, ficar correndo no 

salão, chamando outras pessoas de outros grupos, para ir no nosso grupo. 

O que é democracia para você? 

Eu acho que democracia é uma coisa justa para todo mundo, é uma coisa que todos tem 

que ter. Eu acho que ainda não chegamos onde a gente quer, mas acho que já estamos 

quase lá.  A gente quer chegar em uma escola, que não tenha pessoas bagunceiras, a 

gente quer dar jeito naquelas pessoas, que não entendem o projeto da escola, que não 

faz lição, essas coisas, a gente que ajudar para ver se fica uma escola melhor,um 

ambiente melhor.  

 

 

Roteiro da entrevista com o aluno Vinícius (6ª ano) – Secretario da cultura e do 

esporte.  

 

Qual era o cargo que você exercia na república? 

A minha função na república, era secretário do Desenvolvimento, da cultura e do 

esporte. Fazia tudo que era relacionado com a cultura e com o esporte. Por exemplo: 

esse ano os alunos iram para a Bienal. Essa é minha parte da cultura, eu trago a cultura, 

a música, a dança, o esporte também para dentro da escola. 

E você fez alguma coisa ano passado? 
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Assim, ano passado não deu para fazer muita coisa, porque era começo de ano, então 

tinha que ficar fazendo reuniões, por causa de corum, muro dos desejos, então foi indo e 

o nosso cargo não deu para fazer muita coisa. Tem vereadores que não fizeram muita 

coisa, nem maioria das pessoas foram comprometidas e levaram a República de Alunos 

a sério, então a maioria de uma parte do corum não vinha. Ai tipo assim, não dava para 

cada um ficar com o seu cargo, tinha que ficar variando porque, um pouquinho fazia 

disso, daquilo. 

O que é, quando surgiu e qual a finalidade da República de Alunos? 

A República de Alunos é um desenvolvimento das crianças, porque varias pessoas 

pensam que quando uma mãe vier aqui, ela vai ter que conversar com o diretor da 

escola ou com uma professora. Por que não conversar com uma criança?  A criança 

também tem um desenvolvimento maior que um adulto! Para a criança tudo é possível, 

é só acreditar e fazer querer. Agora para um adulto assim: não estou julgando os adultos 

porque um dia eu vou ser né? (risos) Para um adulto tudo tem uma dificuldade maior.  

 A república surgiu na 1ª série, desde quando eu entrei, eu entrei na primeira série aqui, 

então foi em 2008. Aí na 1º série já começou, na 1ª eles já preparam a gente, para que 

no futuro nos sejamos alunos exemplares. A república serve para resolver os conflitos, 

ajudar no desenvolvimento da escola e trazer maior solidariedade para os colegas, para 

os amigos, se eu tenho uma coisa, por que não repartir com ele? Ajuda se ele não tem e 

eu tenho eu vou também ajudar, isso para mim é um ato de solidariedade e também 

trazer a responsabilidade para a escola. 

Ocorrem reuniões para discutir assuntos relacionados à República de Alunos? 

Sim, ocorrem varias reuniões, para resolver corum, quantidade de pessoas, o 

desenvolvimento dos vereadores e dos secretários, o prefeito da escola. Assim, como a 

Luiza disse, o Self-Service. Faz tempo que “nois” quer colocar isso, mas sempre tem o 

caso da almôndega. Porque o Brás sempre falou para gente: O que que custa “nóis” 

colocar o self-service, e tem sete almôndegas para cada aluno e... isso é um exemplo, 

entre aspas. Tem uma almôndega para cada aluno e um pegar dois, vai deixar um sem. 

Entendeu? Se for fazer isso, tem que ter uma responsabilidade e uma autonomia, porque 

se eu for ter uma autonomia, eu vou fazer aquilo desse jeito para que dê certo.  

O Brás sempre ensinou uma coisa para a gente desde a preparação da 1ª série, assim que 

é: quantidade de pessoas, melhor é que fica! Porque se eu for fazer uma coisa, só vai dar 

eu? E se alguém me perguntar, cadê as pessoas que estão te ajudando nisso? Você não 

vai tá certo. Tipo assim: se eu tenho uma pessoa eu vou pensar sozinho? Não, essa 

pessoa pensa me ajudando o que eu não pensei, outras pessoas me ajuda pensando que 

coisas que elas também não pensaram e assim vai no desenvolvimento de algo maior. 

Qual é a relação da escola com a República de Alunos? 

É um corpo só, porque o Brás é um diretor maravilhoso! As vezes ele da uma mancada, 

mas ele sempre arruma. Aqui no Campos Salles é tipo uma escola de preparação pra 

Heróis, vamos dizer assim, entre aspas, minha imaginação vai muito longe né? (risos) 

Então desde o começo quando você tem um poder, ele vai te preparar como usar isso, 

um jeito de multiplicar esse poder, um jeito de ajudar, então você vai ser uma pessoa 

que tem um poder exemplar nessa comunidade, nesse lugar. Alguns alunos dá uma 

vacilada ali, acaba escorregando e vai lá bem pra longe, e “nóis” tenta recuperar esse 

alunos. Assim, se eu já to para esse ano ser candidato por causa que minhas ações estão 

sendo corretas, então o que vai acontecer, eu vou ser candidato, eu vou ser responsável 

para assumir esse cargo. Agora se eu to tipo assim, começo bagunçar, correndo ali, os 

alunos vão pensar o que? É essa pessoa que nós vamos eleger? É essa pessoa que “nóis” 
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quer para poder ser exemplo pra gente? Lógico que não! Se essa pessoa for prefeito o 

Campos Salles vai cair. 

Houve mudanças depois da criação da República de Alunos? 

Sim, a comissão começou assim para ter um desenvolvimento para vários alunos, é tipo 

um... como dizer? Uma bactéria! Se uma bactéria pega ali no olho e você passa a mão, 

você não vai ficar com conjuntivite algum problema? Ai você vai lá e passa a mão no 

olho do seu amigo, e vai passando assim, e vai. Então a República de Alunos, e, os atos 

que nó fizermos é como uma bactéria, “nóis” faz aqui um pouquinho, passa para o 

outro, o outro passa para o outro e assim vai.  Não é a toa que, hoje o Campos Salles é 

uma das poucas escolas, por que acho que só tem duas escolas assim no país que tem o 

projeto como o do Campos Salles, por que poucas escolas, tem esses desenvolvimentos, 

poucas escolas, tem um grupo de quatro que vai um ajudar o outro. Então desde o 

começo do Campos Salles, que o Brás chegou aqui, ele vem mudando essas coisas. 

Porque assim, se um sentar atrás do outro, e se um precisar de ajuda e a professora 

estiver ajudando o outro? Então por isso que tem o grupo, para um ajudar o outro. E 

qual foi as coisas que nós fizemos aqui para melhorar? A solidariedade no salão ta 

muito bom, assim mesmo por não poder emprestar as coisas para outros grupos, as 

pessoas pedem, outras emprestam. E a autonomia “nóis” estamos passando isso ai para 

a escola inteira, eles podem não perceber, mas no futuro eles vão precisar disso e vão 

usar. Por exemplo: Ah! Lembrei o Jackson fez aquilo como deu certo? Fazendo isso, 

vou roubar essa ideia dele para poder fazer também, para ver se vai dar certo isso. 

Entendeu? Autonomia, solidariedade e responsabilidade, “nóis” vai espalhando, porque 

no futuro... eles possam usar isso ai, como exemplo para os filhos, netos, na escola, 

universidade, entendeu? E assim vai levando para a vida inteira e assim vai passando 

para o mundo.    

Roteiro da entrevista com a aluna Vera (6º ano) – Vereadora.  

 

O que é, quando surgiu e para que serve a República de Alunos? 

Surgiu em março do ano passado e serve para ajudar os outros a resolver os problemas, 

conflitos, discussões. 

Por que você decidiu se candidatar para ocupar um cargo na República de 

Alunos? 

Há! Porque eu achei legal! Porque não é todas escolas que tem isso. Eu vi assim todo 

mundo “coisando”, e eu achei que ia mudar meu comportamento. 

E como você atua na República de Alunos o que você faz?  

Eu dava opiniões de como deixar a escola diferente. 

Qual é a relação da escola com a República de Alunos? 

Também tinha a participação dos professores que eram assessores que ajudavam a 

gente. Tipo... nas reuniões eles ajudavam a gente, dando sugestões diferentes para nós. 

Você sabe de onde surgiu a ideia da criação da república? 

Se eu não me engano foi do nosso diretor.  

Houve mudança na escola depois da criação da República de Alunos? 

Houve. Agora tem alguns alunos que estão menos bagunceiros, que antes da republica 

de alunos, qualquer bagunça a gente resolvia, não dava jeito chamava os pais, e os 

alunos só entrava com os pais, agora deu uma melhorada. 

Você de citar alguma mudança na sua vida como aluna que tenha sido fruto da sua 

participação da república? 

Antes eu ficava mais em casa de tarde e não saia para nenhum lugar. Agora eu saio, que 

nem, o dia que a gente foi para a O2 (agencia de publicidade que fez um documentário 
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sobre a vida do diretor da escola), a gente conheceu varias rádios, um monte de coisa, 

varias pessoas, e isso quem ajudou a gente a conhecer foi a escola. 

Você sabe o que é democracia? 

Eu acho que é uma coisa que serve para ajudar os outros. 

 

Roteiro de entrevista com a aluna Márcia (7º ano) – Vereadora. 

 

O que é, quando surgiu e qual a finalidade da República de Alunos? 

A República é para a gente ajudar a escola, o convívio com os alunos na escola. Sabe? 

A gente tava pensando em várias coisas para fazer e tudo, colocar self-serveci lá... fazer 

um monte de coisa.  E um monte de coisa que a gente tava tentando fazer que o Brás 

estava todo empolgado por que estava tudo enrolado. A maioria dos alunos não vinha, 

virou uma bagunça a república. 

Por que você decidiu a se candidatar a um cargo na República? 

Bom, eu não queria, mas colocaram o meu nome na lista ai depois quando eu fui ver, eu 

já era, eu tentei até falar com a Lenilda lá (coordenadora pedagógica), ela falou que ia 

tirar, mas não tirou ai... 

Quem colocou seu nome? 
Ah! Um monte de gente acabaram colocando meu nome ai... ficou. 

Qual cargo você ocupou?  

Vereadora. 

Você gostou? 

Eu não participei muito, porque, eu não participava muito das reuniões, porque logo 

quando começou, eu comecei a ajudar minha tia na lojinha. 

E como que vocês atuam na República de Alunos? 

Ah! A gente conversava, ai falava assim...  sobre os negócios da escola, mas como eu 

não participei ai não dá para eu falar sabe? Eu não participei muito, só quando era aqui 

da sala, aí “nois” ia no horário da escola. Era depois das aulas e ai também não dava, 

pois eu tinha que ir para a minha tia. 

E você sabe qual é a relação da escola com a República? 

A República serve mais para ajudar a escola e esta tudo envolvido né?  

E você acha que mudou alguma coisa na escola depois da criação da república? 

Eu acho que não! Por que eu não vi diferença nenhuma. 

E na sua vida mudou alguma coisa como aluna ter participado da República? 

Acho que mudou a gente ficou com mais responsabilidade, o Brás estava até falando, 

que não é só aqui dentro da escola, a gente vai aprendendo ter responsabilidade fora 

também.  

Você sabe a diferença da república para a comissão?  

A República a gente é junto com todos os professores, diretores, para ajudar tudo na 

escola assim. Na comissão a gente só tem uma reunião, para ajudar um aluno que tá 

tendo dificuldade na sala, se aconteceu alguma coisa com ele lá, a gente faz uma 

reuniãozinha para resolver, se precisar chama os pais. A gente sempre resolvia os casos, 

chamava os pais, conversava os pais também, a Lenilda (CP) estava sempre junto com a 

gente conversando, quando ela não podia era o Bráz.  

 

 

Roteiro de entrevista com a aluna Paula (8º ano) – Vereadora. 

 

Você conhece a finalidade do projeto República de Alunos? 
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Não faço a mínima da finalidade do projeto porque acho que ele não vai ter fim né? O 

Braz pode sair, mas acho que o projeto na nossa escola já ganhou a comunidade e acho 

que vai continuar assim pelo resto da vida.  

Tá eu vou refazer a pergunta então. O que é quando surgiu e para que serve a 

República de Alunos? 

Surgiu no começo do ano passado, ela serve para fortalecer as comissões dentro dos 

salões e para elaborar regras e ajudar no convívio entre os alunos. É acho que isso. 

Você sabe de onde surgiu a ideia?  

Como o Braz percebeu que os alunos da comissão estavam com muito medo de agir 

dentro do salão, ele teve essa ideia juntamente com o professor Pedro e o professor 

Celso e falou para fazer uma República de Alunos. Contou com a colaboração de todos 

os alunos dentro dos salões e assim a gente começou a trabalhar professor aluno, 

funcionário e escola, todo mundo trabalhando junto para fazer funcionar. 

Por que você decidiu se candidatar para ocupar um cargo na República de 

Alunos? 

Na realidade não fui eu que decidi. No começo do ano passado pediram para mim 

participar da comissão.Eu até falei que não mas o professor fez eu me render. Ai quando 

começou a republica o Braz queria que eu participasse de qualquer jeito, o prefeito 

também, ai eu me candidatei para ser vereadora. Partiu mais deles mas depois eu acho 

que foi bem legal. 

Como você atua na Republica de alunos?  

Eu... como eu sou presidente da câmara e vereadora, eu organizo as reuniões para 

elaborar leis e como eu sou vereadora todo vereador tem direito a voto, para poder 

elaborar leis, regras tudo o que for para poder ajudar a melhorar dentro dos salões. 

Você já elaborou alguma lei? 

Bem como não deu muito certo por que  muitos alunos jogavam toda responsabilidade 

nas costas do prefeito, e na minha e na Isabela e na Vera na Valentina, então a gente não 

conseguiu muito por que faltava muito vereador para votar. 

Ocorrem reuniões para discutir assuntos relacionados a republica de alunos? 

Com professor, membros da comissão e o Braz. Era na terça-feira depois da aula e 

depois que montou a republica começou a ter um dia fixo para fazer as reuniões, toda 

segunda-feira depois da aula, do meio dia a uma e meia.  

O que vocês discutiam? 

A gente discutia um jeito de dar voz para os alunos para saber o que que eles queriam, 

através de coisas que eles não tivessem que se identificar, como a árvore do desejo, a 

caixinha das comissões e o muro das lamentações. 

Qual é a relação da escola com a República de Alunos? 

Eu acho que tudo, por que se a gente melhorar os salões a gente vai começar dar credito 

não só para o Braz, por que é ele que resolve todos os problemas, quer dizer, resolvia e 

os professores vão sair daqui bem mais relaxados, vão parar de gritar feito loucos 

parecendo que tá num hospício. As tias vão ter mais liberdade de andar, por que elas 

praticamente ficam limpando o dia inteiro a escola, então como tem a secretaria da 

saúde e do meio ambiente vamos trabalhar junto para melhorar o salão né! Por que ficar 

na gritaria não faz bem para gente também. 

Houve alguma mudança na escola depois da criação da república? 

Eu acho que alguns alunos tomaram consciência do que estão fazendo e tomaram lugar 

e ter responsabilidade do que eles estavam realmente criando conflitos dentro dos salões 

entre alunos e professores. Ai eu acho que teve uma melhora no comportamento de 

alguns alunos.  
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Você pode dar algum exemplo? 

Os professores alguns pararam de ser histéricos, os alunos também poder ter o direito 

agora de impor as suas opiniões do que que tá acontecendo, por que antigamente não era 

assim eu estudo aqui desde o 1º. Agora a gente pode falar sobre o que agente esta 

achando disso ou daquilo. 

Você percebe alguma mudança na sua vida como aluna, que tenha sido fruto da 

sua participação na República? 

Acho que eu tive mais responsabilidade antes eu era muito brincalhona eu não levava 

muito as coisas a sério. Todo mundo esta estranhando o meu comportamento agora eu 

to queta, eu faço a minha lição de boa, não discuto com professor, ao menos se eu 

estiver errada, eu não discuto, agora se eu estiver certa eu discuto. E eu acho que eu 

aprendi a valorizar as pessoas, antigamente muitas pessoas me faziam julga-las pelas 

aparências, agora eu sei muito bem o que é certo e o que é errado para mim. 

E você acha que foi a República que lhe ajudou a mudar isso? 

Foi, por que quando eu era da comissão eu só pensava em ajudar alguns dos meus 

amigos, e os outros que se virassem sozinho. Depois que eu entrei para a república eu vi 

realmente que não precisava ajudar só quatro ou cinco, eu tenho que ajudar a todos, 

mesmo o que eu não tenho afinidade ali dentro que eu não fale, mas eu tenho que ajudar 

a todos. 

Você sabe o que é democracia? 

Acho que um pouco, por que aconteceu tanta coisa do ano passado para cá que eu to 

mais ligada no que tá acontecendo fora da escola e não no que esta acontecendo aqui 

dentro, então minha cabeça tá meio que...  

Mas o que significa democracia para você? 

Para mim? Direito de impor suas opiniões. 

E você acha que aqui os alunos vivem em uma democracia? 

Não, por que muitos alunos tem medo de colocarem sua opinião e os outros não 

gostarem. Então eu acho que eles acabam meio que deixando o que tá acontecendo 

acontecer, eles tem medo de interferir. Muitos alunos tem medo, por que antes os 

bagunceiros dominavam o salão. Agora ta um pouco diferente.  Os bagunceiros 

antigamente, diziam: você tem que bagunçar. Se você não bagunçasse eles infernizava a 

sua vida!Eles iam se você tava fazendo lição, eles arrancavam o lápis da sua mão, 

pegava o seu caderno escondia. Comigo não fizeram isso por que eu já falei: se você 

quiser arrumar briga você vai arrumar, agora se eu der um golpe na sua cara e você 

desmaiar o problema vai ser seu depois que você acordar. Meu pai já veio aqui varias 

vezes também por causa do Charles, aquele capeta mais... tudo bem por que ele pode 

continuar me ameaçando, mas ele não é doido de tocar em mim porque meu irmão fica 

de vigia.  

Mas você acha que a República ajudou alguma coisa na sua relação com ele? 

O Charles é meio que um caso perdido, não adianta eu falar, não adianta eu conversar, 

não adianta eu pedir que vai amordaçar ele, amarrar ele, fazer com que ele fica queto. 

Porque depois que isso passa... depois de um dia, ele esta destruindo praticamente a 

escola , ele vai infernizar a vida de todo mundo! Por mim, se eu fosse sozinha a 

comissão da minha sala, eu já tinha chamado o pai e a mãe do Charles e já tinha 

colocado as cartas sobre a mesa. Ou eles ajudam o filho deles a melhorar, ou eles pegam 

e tiram o filho deles daqui. 

E qual que é a diferença da República para a comissão? 

A república, ela coloca regras. Ela elabora coisas para melhorar os salões e a república... 

acho que é o jeito mais fácil de se enturmar com os professores e o diretor. Por que a 
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comissão ta mais ali só com o diretor. E a república ta com todos! Porque é composta de 

alunos, professores e membros da diretoria, ai fica todo mundo junto, fica até mais fácil. 

E a comissão? 

A comissão só é dez alunos praticamente contra cem ali dentro, é meio difícil. 

Contra? 

É porque a metade não aceita o fato de a gente poder interferir no que eles estão 

fazendo. É meio difícil para eles entenderem que os próprios colegas deles de classe, 

estão dando “uou”alerta! Se liga você esta fazendo isso errado, eles não ligam muito. 
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ANEXO II – ROTEIRO DE ESTUDOS COM O TEMA: POLÍTICA 

 

 

POLÍTICA 

 

A palavra política tem vários significados. Um deles é o ato de governar, de 

administrar e cuidar das instituições públicas. O povo paga impostos e esse 

dinheiro deve ser aplicado para o bem de todos, como, por exemplo, para a 

construção de escolas, creches, hospitais, etc. 

Sempre que alguém tem o poder de dirigir outras pessoas, podemos falar 

que há uma relação política. 

Até as famílias têm a sua política própria. Por exemplo, as regras na sua 

casa podem ser diferentes daquelas da casa do seu amigo da escola. E 

quando você não aceita essas regras, quer mudá-las e tenta fazer uma 

negociação com seus pais, você também está fazendo política, pois está 

reivindicando o que você acha que sejam os seus direitos de 

criança/adolescente e de filho. 

É fácil entender! Imaginem uma coisa doida: um jogo de futebol em que não 

haja regras e nem haja um juiz que apite as faltas. Tudo é permitido. Tapas, 

murros, rasteiras, xingamentos, levar a bola com a mão, mudar de time no 

meio do jogo. Ao final de cada jogo a confusão é grande. Logo, os 

apaixonados pelo futebol perceberam que para continuar com o jogo seria 

necessário fazer regras e ter no campo alguém para fazer cumprir essas 

regras. E assim fizeram. E o futebol se transformou em um jogo civilizado 

(às vezes...). 

Não é possível que cada um faça aquilo que lhe dá na telha! Precisamos de 

leis (regras) que pensem no benefício de todos e não apenas de alguns, para 

que assim possamos todos viver em harmonia e equilíbrio. 

Adaptação do texto: “Explicando política às Crianças” – Rubem Alves 

 

 

APÓS A LEITURA DO TEXTO RESPONDAM:  

 

A) O TEXTO AFIRMA QUE POLÍTICA TEM VÁRIOS SIGNIFICADOS. 

QUAL DELES É CITADO PELO AUTOR? 
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B) DE QUE FORMA AS FAMÍLIAS TÊM SUA POLÍTICA PRÓPRIA? 

C) DE QUE FORMA O AUTOR DESCREVE COMO SERIA O FUTEBOL 

SEM REGRAS?  

D) QUAL A IMPORTÂNCIA DAS REGRAS? 

 

VIVEMOS EM UMA SOCIEDADE FORMADA POR VÁRIOS GRUPOS EM 

QUE REGRAS SÃO CRIADAS PARA A HARMONIZAÇÃO E O BOM 

CONVÍVIO ENTRE OS SEUS INTEGRANTES. É IMPORTANTE 

ENTENDERMOS O PAPEL, DO PREFEITO, DOS VEREADORES E DOS 

SECRETÁRIOS PARA QUE A NOSSA REPÚBLICA DE ESTUDANTES 

FUNCIONE DE FORMA ADEQUADA.  

 

1- DIANTE DISSO REFLITA E RELATE UM FATO EM QUE SE 

VERIFIQUE UMA AÇÃO POLÍTICA. 

2- A PARTIR DESTE RELATO, REPENSE O SIGNIFICADO DA 

PALAVRA POLÍTICA E A DEFINA. 

 

A) VOCÊ SABE QUAL É A FUNÇÃO DO PREFEITO NA CIDADE DE 

SÃO PAULO? QUAL SERIA A FUNÇÃO DO PREFEITO NA EMEF 

CAMPOS SALLES? 

B) QUAL O PAPEL DOS VEREADORES NA CIDADE DE SÃO PAULO? 

QUAL SERIA A FUNÇÃO DOS VEREADORES NA NOSSA ESCOLA? 

C) NOSSA ESCOLA TEM COMO PRINCÍPIOS A SOLIDARIEDADE, A 

AUTONOMIA E A RESPONSABILIDADE. COMO PODERÍAMOS 

ELABORAR NOSSAS REGRAS UTILIZANDO DESSES 

PRINCÍPIOS? 

D) MESMO QUE VOCÊ NÃO FAÇA PARTE DO QUADRO DE 

VEREADORES QUE SERÃO ELEITOS, COMO VOCÊ PODERIA 

CONTRIBUIR COM SUAS IDEIAS PARA ELABORAR REGRAS? 
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ANEXO III - REGIMENTO PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE ALUNOS DA EMEF PRES. CAMPOS SALLES 

 
São Paulo, 2012 

 

 

 

Este regimento foi levado a público à comunidade escolar na reunião ordinária do 

conselho de escola, realizada no dia 25/04/2012 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1º - O presente Regimento Geral tem por objetivo disciplinar a organização 

e o funcionamento comuns do processo de eleição da República de Alunos na EMEF 

Pres. Campos Salles, doravante denominada simplesmente, “República de Alunos”. 

 

 Art. 2º - Por República de Alunos entende-se uma forma de gestão do espaço 

escolar por parte dos alunos que objetiva promover a aprendizagem democrática na 

própria prática da democracia. 

 

 Art. 3º - Ter-se-á como a magna carta da República de Alunos o Projeto Político 

Pedagógico desta unidade, doravante denominado simplesmente “PPP”. 

 

 Art. 4º - Para os fins desta República, serão considerados como constituintes do 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, respectivamente, os cargos de: Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretário para o primeiro; Vereador para o segundo; e membros da 

Comissão de Ética para o terceiro. 

 

 Art. 5º - As ações de todos os alunos e seus representantes, professores, equipe 

técnica e equipe de apoio devem estar assentadas nos três princípios pedagógicos desta 

unidade: autonomia, responsabilidade e solidariedade. 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS E COMPETÊNCIAS 

 

 Art. 6º Haverá 5 (cinco) cargos neste pleito. O nome do cargo e o número total 

destes para este pleito são os seguintes: 

VI. Prefeito (1) 

VII. Vice-prefeito (1) 

VIII. Secretário (4) 
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IX. Vereador (10) 

X. Membro da Comissão de Ética (7) 

 

 Art. 6º - Cabe ao Prefeito manter, defender e cumprir o PPP, observar as leis, e 

promover o bem geral dos estudantes desta unidade, sustentar a união e a integridade da 

EMEF Pres. Campos Salles. 

 

 Art. 7 - Cabe ao Vice-Prefeito substituir o Prefeito, no caso de impedimento, e 

suceder-lhe, no caso de vaga. Além dessa função, o Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito, 

sempre que convocado para assuntos especiais. 

 

 Art. 8º - Cabe ao Secretário, de forma geral, tomar medidas que assegurem a 

aplicação das regras, aprovadas pelos vereadores. 

 

§ 1º - Haverá 4 (quatro) Secretarias, cujas atribuições específicas lhes seguem o 

nome: 

 

V. Secretaria da Comunicação: tem como atribuição tornar público todo e 

quaisquer trâmites e decisões dos Poderes, Legislativo e Judiciário; 

VI. Secretaria da Convivência e Diversidade: tem como atribuição promover 

ações da convivência entre os sujeitos da comunidade escolar, primando pela 

equidade; 

VII. Secretaria da Cultura e do Esporte: tem como atribuição viabilizar ações 

culturais dos próprios alunos, além de proporcionar a ampliação do 

repertório cultural de todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar; 

VIII. Secretaria da Saúde e Ambiente: tem como atribuição promover a 

preservação do ambiente escolar e entorno, tendo como princípio norteador 

das ações a sustentabilidade. 

 

§ 2º - Serão indicados pelo Prefeito 4 (quatro) secretários: 1 (um) para a 

Secretaria da Comunicação; 1 (um) para a Secretaria da Convivência e 

Diversidade; 1 (um) para a Secretaria da Cultura e do Esporte; e 1 (um) para a 

Secretaria da Saúde e Ambiente. 

 

§ 3º - Cabe aos Secretários escolher 2 assessores, não havendo condições a 

serem preenchidas na escolha destes. 

 

 Art. 9º - Cabe ao Vereador, com a aprovação do prefeito, dispor sobre todas as 

matérias de competência da escola. Ao Vereadore compete, especificamente, 

promover o debate e aprovação de regras gerais da escola, mediante consulta às outras 

instâncias representativas, assim como para toda a comunidade escolar. 

 

 Parágrafo Único - Serão eleitos 2 (dois) Vereadores por salão. 

 

 Art. 10 - Cabe a Comissão de Ética analisar e julgar sobre a pertinência das 

ações do Executivo e do Legislativo, segundo o PPP e as regras de convivência. 
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 § 1º - Comissão de Ética será composta por 7 (sete) membros 

I. 3 (três) professores; 

II. 3 (três) alunos; e 

III. 1 (hum) funcionário da equipe de gestão 

 

§ 2º - A Comissão de Ética só se reunirá em caráter extraordinário, ou seja, 

quando se esgotarem todos os encaminhamentos possíveis nas demais instâncias. 

Dentre as medidas possíveis a serem tomadas pela Comissão de Ética está a 

destituição de cargos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E INDICAÇÃO 

 

 Art. 11 - Somente poderão se candidatar a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador 

alunos membros da Comissão Mediadora de seu respectivo salão. 

 

 Art. 12. - Somente poderão ser indicados a Secretário alunos membros da 

Comissão Mediadora de seu respectivo salão. 

 

 Art. 15- Poderão ser candidatos da Comissão de Ética: 

I. Alunos da Comissão Mediadora de salão; 

II. Todos os professores desta unidade; 

III. Todos os profissionais da equipe gestora desta unidade. 

 

Parágrafo Único - Para o caso da Comissão de Ética, cada segmento vota nos 

seus próprios pares. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 

 

 Art. 16 - A eleição será para candidatos de 4ª a 8ª séries sendo que o eleitorado 

será composto por todos os alunos da escola. 

 

 Art. 17 - O tempo de mandato para todos os cargos será de um ano letivo. 

 

 Art. 18 - A eleição do Prefeito e demais cargos eletivos (Vereadores e membros 

da Comissão de Ética) é realizado por meio do voto livre, direto e secreto. 

 

 Art. 19 - A votação será eletrônica, sendo realizada na sala de informática. 

 

 Art. 20 - O voto para vereador será distrital, ou seja, cada salão vota somente em 

seus vereadores. Essa medida foi tomada para garantir a representatividade de todos os 

salões na República de Alunos. 
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 Art. 21 - O processo de votação será organizado de tal forma que não ocorra 

duplicidade de voto. 

 

 Art. 22 - Vence o candidato que obtiver maioria simples nas urnas. 

 

 Art. 23 - Não haverá formação de chapas. 

 

 Art. 24 - O período que compreende o processo eleitoral será denominado “Mês 

da Democracia”. 

 

 Art. 25 - A Comissão Mediadora do salão fará uma prévia eleitoral para escolha 

dos seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito. 

 

 Art. 26 - Todo o processo eleitoral, ou seja, das prévias até a posse, ocorrerá no 

período de 29 dias: de 02 de maio até 30 de maio, conforme etapas descritas a seguir: 

I. De 02/05/12 a 09/05/12 devem ocorrer as prévias dentro das Comissões 

 Mediadoras de salão; 

II. De 10/05/2012 a 16/05/2012 deve ocorrer a campanha eleitoral; 

III. De 17/05/2012 a 23/05/2012 deve ocorrer a votação; 

IV. De 24/05/2012 a 25/05/2012 deve ocorrer a apuração dos votos; 

V. De 28/05/2012 a 29/05/2012 deve ocorrer a indicação dos Secretários 

 pelo Prefeito e Vereadores; 

VI. No dia 30/05/2012 deve ocorrer a homologação da votação da 

 República em Conselho de Escola e a posse dos candidatos eleitos. 

Comissão Eleitoral responsável pela elaboração deste documento 

 

Professores 

Enio de Freitas; José Celso Righi; Laila Siwek Sala; Marcel Valentino Bozzo 

 

Equipe técnica 

Amélia Arrabal 

 

Alunos 

Keila Ramos Verdelho; Lucas Medeiros; Mayara da Silva Pinheiro; Sabrina Barbosa da 

Silva; Wilas Alves de Arruda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


