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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa a função política-pedagógica do Conselho 

Escolar da Escola Municipal Antônio Campos. Objetivamos compreender como essa função é 

exercida no cotidiano de uma escola que conquistou a credibilidade da comunidade onde ela se 

situa e que atingiu 6.5 no IDEB, além da inexistência de reprovação e evasão.  Desenvolvemos 

a pesquisa orientando-nos pela seguinte pergunta: O Conselho Escolar da Escola Municipal 

Antônio Campos exerce a função política-pedagógica? Para responder a essa pergunta, 

assumimos como método o materialismo histórico e dialético; debruçamo-nos sobre os 

documentos da escola e realizamos entrevista do tipo livre conversacional. O arcabouço teórico 

que possibilitou a discussão teve como pano de fundo uma reflexão sobre consciência e política. 

Na vereda da consciência, a discussão se pautou nas concepções de Marx, Engels e Freire cujas 

formulações se encontram respectivamente em suas obras: Ideologia Alemã (2005) e Educação 

como Prática da Liberdade (1967). Nas veredas da política, estabelecemos um diálogo com as 

concepções de Aristóteles (2011) e Arendt (2006). Nesse movimento, discutimos a gestão 

democrática nas perspectivas emancipadora e gerencial imposta pela política neoliberal. Tudo 

isso para identificar o lugar do Conselho Escolar na tensão entre essas duas formas de gestão. 

Essa análise foi inspirada por leituras sobre o Estado brasileiro contemporâneo e o modelo 

gerencial que está posto na atualidade com a roupagem de gestão democrática, tais como: 

Krawczyk (2002); Bresser Pereira (1998); Soares (2003), entre outros. Neste sentido, 

compreendemos que o Conselho Escolar se apresenta como um colegiado concebido como 

espaço de reflexão e de aconselhamento; órgão máximo deliberativo da Escola. Dessa forma, o 

Conselho Escolar é o lugar onde se geram as condições de implicação consciente da 

comunidade escolar para construir as circunstâncias que possibilitam a aprendizagem dos 

estudantes, de tal modo que haja índice zero de reprovação e evasão. Concluímos que a 

autoridade pedagógica dos conselheiros escolares é a legitimação da prática política-

pedagógica, em que se autoriza toda a comunidade escolar a construir os rumos dos processos 

educativos da Escola.  

 

Palavras-chave: Função Política-Pedagógica. Conselho Escolar. Autoridade Pedagógica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as research’s object the political-pedagogical function of the School 

Council of the Municipal School Antônio Campos. We want to understand how this function is 

exercised in the daily life of a school that won the credibility of the community where it is 

situated and that reached 6.5 in the IDEB, besides the inexistence of disapproval and school 

dropout. We developed the research orienting ourselves by the following question: Does the 

School Council of the Antônio Campos Municipal School exercise the political-pedagogical 

function? To answer this question, we assume as method the Historical and Dialectical 

Materialism; we focused on the school documents and conducted an conversational free type’s 

interview. The theory that allowed the discussion had as background a reflection about 

conscience and politics. In this way, the discussion about conscience was based on the 

conceptions of Marx, Engels and Freire whose formulations are respectively in his works: 

German Ideology (2005) and Education as a Practice of Freedom (1967). On the discussion 

about politics, we established a dialogue with the conceptions of Aristotle (2011) and Arendt 

(2006). In this movement, we discuss democratic management in the emancipatory and 

managerial perspectives imposed by neoliberal politics. All this to identify the School Council‘s 

place in the tension between these two forms of management. This analysis was inspired by 

readings on the contemporary Brazilian State and the managerial model that is nowadays with 

the mantle of democratic management, such as: Krawczyk (2002); Bresser Pereira (1998); 

Soares (2003), among others. Along these lines, we understood that the School Council presents 

itself as a collegiate designed as a space for reflection and counseling; the highest deliberative 

body of the School. In this sense, the School Board is the place where the conditions of 

conscious involvement of the school community are generated to build the circumstances that 

make possible the learning of the students, in such a way that there is zero index of disapproval 

and school dropout. We conclude that the pedagogical authority of school counselors is the 

legitimation of the political-pedagogical practice, in which the whole school community is 

authorized to build the direction of the school's educational processes. 

 

Keywords: Political-Pedagogical Function. School Board. Pedagogical Authority. 
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1 INICIANDO A JORNADA 

 

Eu quase que nada sei, mas desconfio de 

muita coisa. (Guimarães Rosa) 

 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa a função política-pedagógica do Conselho 

Escolar da Escola Municipal Antônio Campos. Objetivamos compreender essa função que 

pensamos ser fundamental para essa forma de gestão colegiada. Nesse sentido, orientamo-nos 

durante nossa pesquisa pela seguinte pergunta: O Conselho Escolar da Escola Municipal 

Antônio Campos exerce a função política-pedagogia?   

Focamos nosso estudo na Função Política-Pedagógica, compreendendo função no 

sentido que Platão citado por Abbagnano (2003) atribui a este termo, como sendo a “operação 

própria da coisa, no sentido de ser aquilo que a coisa faz melhor do que as outras coisas” 

(ABBAGNANO, 2003, p. 472).  

Essa perspectiva etimológica da palavra função me possibilitou compreender que a 

dimensão política-pedagógica se traduz naquilo que o Conselho da Escola Municipal Antônio 

Campos faz de melhor, de tal forma que tais operações aparecem nos resultados de uma escola 

com o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede municipal de 

ensino da cidade do Natal/RN, atingindo a pontuação de 6.5, em 2015.  

Para efeito de realização da pesquisa, enraizamos a política como meio para a inserção 

do indivíduo num convívio social diverso, estabelecendo relações entre os diferentes numa 

perspectiva de oportunizar igualdade de participação de todos. Assim, concebemos a política 

como a relação entre as pessoas em uma convivência horizontal e mediatizada pelo uso da 

palavra, de forma que todos são livres para desenvolverem sua autoria.  

Quanto ao Pedagógico, concebemo-nos como sendo o eixo de gravitação da escola, ou 

seja, tudo o que acontece nela orienta-se pela sua proposição pedagógica. O pedagógico toma 

corpo no compromisso de toda a equipe de profissionais em desenvolver bem o processo de 

ensino e aprendizagem. Ele se nutre num sentimento de pertencimento que envolve toda a 

comunidade escolar.  

Dessa forma, o pedagógico se revela numa espécie de fusão do cuidar e educar que está 

presente no planejamento, na avaliação e no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, 

consolidando-se numa identidade que é própria dessa escola.  
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Nesse sentido, compreendemos a função política-pedagógica, como uma atividade 

intencional, que se dá por meio de uma relação dialógica permeando todas as demais funções 

em uma espécie de espiral.  

Nesse movimento em que se busca fazer bem a Educação da Escola Municipal Antônio 

Campos, seu Conselho Escolar se apresenta como sendo um colegiado concebido como órgão 

máximo e deliberativo, que se constitui como lugar onde se geram as condições para que a 

Escola obtenha sucesso na convivência entre os diversos segmentos e construa as possibilidades 

de aprendizagem, de tal modo que se tenha o índice zero de reprovação e evasão, fato constatado 

na escola em questão.  

A trindade “Função, Política-Pedagógica e Conselho Escolar” se constitui nas categorias 

que nutriram a análise do conjunto de dados e informações construídas no curso da pesquisa 

qualitativa. Os caminhos trilhados na pesquisa, como o método, a abordagem, as fontes e os 

processos de construção dos dados e informações, bem como o tratamento e a exposição dos 

mesmos seguem como um capítulo da Dissertação.  

Para efeito de introdução, cabe destacar o fato de que a Escola estudada se localiza em 

Mãe Luiza, um bairro caracterizado social e economicamente pela vulnerabilidade. Isso torna 

os resultados mais complexos, haja vista que se trata de uma Instituição Pública, em uma 

comunidade de periferia, com o maior IDEB da rede pública do município do Natal, sendo 

maior que a média geral do Rio Grande do Norte, inclusive do Nordeste, e que ultrapassa a 

média atingida pelas demais escolas públicas do Brasil.  

A partir dos dados levantados no decorrer da pesquisa a respeito da Função Política-

Pedagógica do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos, organizamos nossa 

Dissertação com esta introdução acrescida de quatro capítulos e das considerações finais.  

Com esse texto introdutório, registrado como primeiro capítulo, buscamos oferecer ao 

nosso leitor, uma panorâmica geral da dissertação. Com o segundo capítulo, reconstruímos 

nossa trajetória pessoal e profissional, agora enquanto pesquisadora no e com o mundo, 

enraizando essa reconstrução nas experiências de vida, de formação e de exercício profissional, 

objetivando evidenciar como o objeto dessa dissertação floresceu. Essas raízes foram sendo 

identificadas e nutridas pelo diálogo com as fontes empíricas e teóricas.  

O terceiro capítulo tem como título “Caminhos Trilhados na Pesquisa”. Nele, expomos 

e discutimos o método, as estratégias de busca e a construção dos dados e das informações, 

além de apresentarmos o modo como tratamos o que conseguimos garimpar durante a pesquisa. 

Nessa perspectiva, inspiramo-nos em autores como Netto (2011), Gamboa (2012) e Barbosa 

Júnior (2002). 
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No quarto capítulo, discutimos a herança do colonizador nas práticas da gestão escolar.  

Nesse sentido, reconstituímos as raízes históricas da formação do povo brasileiro, no que se 

refere às heranças do colonizador, a partir das ideias de Holanda (2014) e Souza (2009) sobre 

as origens da democracia no Brasil. Na oportunidade, tratamos também das gestões democrática 

e gerencial, buscando sempre identificar o lugar do Conselho Escolar na tensão entre essas duas 

formas de gestão, por meio de uma discussão sobre o Estado brasileiro contemporâneo e o 

modelo gerencial que está posto na atualidade com a roupagem de gestão democrática. 

Fundamentamos esse debate com as leituras de Krawczyk (2002); Bresser Pereira (1998); 

Soares (2003), entre outros. Além disso, discorremos sobre a organização e a reorganização do 

pensamento: educar para uma gestão colegiada. Para tanto, tivemos como elemento fundante a 

discussão acerca da ideia de descolonização do pensamento, defendida por Fanon (1968), para 

provocar o debate sobre a necessidade de a escola repensar a prática educativa na construção 

da autoridade pedagógica coletiva.  

O quinto capítulo trata do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos e da 

construção da autoridade pedagógica coletiva. O arcabouço teórico que possibilitou a discussão 

teve como pano de fundo uma reflexão sobre consciência e política.  

Na vereda da consciência, a discussão se pautou nas concepções de Marx e Engels 

(2005) e de Freire (1967), cujas formulações se encontram nas seguintes obras: Ideologia Alemã 

e Educação como Prática da Liberdade, respectivamente. No âmbito da política, estabelecemos 

um diálogo com as concepções de Aristóteles (2011) e Arendt (2006).  

Tendo como pano de fundo a discussão sobre consciência e política, discutimos o que é 

um Conselho Escolar, sua importância e suas funções, a partir da análise das práticas do 

Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos. Nossa abordagem trata o Conselho 

Escolar como sendo um espaço de reflexão, de aconselhamento e de decisão, no qual todos os 

representantes da comunidade escolar estão legalmente autorizados a se constituírem enquanto 

sujeitos ativos na discussão acerca das práticas política-pedagógica da escola.  

Por fim, apresentamos as considerações finais, nas quais retomamos a pergunta que 

orientou nossa pesquisa, buscando ampliar e aprofundar a resposta por meio da reflexão sobre 

a experiência do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos.  

Dentro desse movimento, elaboramos algumas possíveis respostas ao fato de a Escola 

possuir credibilidade junto à comunidade onde está situada, ter conseguido o maior IDEB e 

atuar politicamente com uma relação positiva entre os diversos segmentos, obtendo sucesso 

com seus resultados pedagógicos.  
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Concluímos, problematizando e formulando questões sobre a autoridade pedagógica dos 

conselheiros escolares, que assumimos nesta Dissertação como sendo a legitimação do debate 

político e da prática pedagógica, em que se autoriza toda a comunidade escolar (representada 

pelos conselheiros escolares) a refletir, a decidir e a aconselhar sobre os rumos político-

pedagógicos da Escola. 

Agora o convidamos a se aproximar dos caminhos percorridos e das reflexões sobre 

uma jornada que explica aspectos importantes acerca da construção do objeto de estudo que 

tomamos como nosso “a-se-pensar” nesta Dissertação. 
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2 DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO OU SOBRE COMO ELE SE FEZ EM MIM 

 

História de vida e de pesquisa não se 

separam. (Chartieu) 

 

Neste capítulo, tenho a pretensão de reconstituir a minha trajetória de vida pessoal, 

educativa e profissional no e com o mundo, buscando garimpar os elementos que façam emergir 

o que me mobilizou a tomar como objeto de estudo desta Dissertação: A Função Política-

Pedagógica da Escola Municipal Antônio Campos. 

Por muito tempo, pensei que era preciso definir e delimitar o objeto de pesquisa, 

previamente, mas as reflexões sobre a minha jornada existencial, os debates no grupo de 

pesquisa Sertania e os estudos realizados na Linha de pesquisa “Educação, Política e Práxis 

Educativa”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, modificaram meu modo 

de compreender o processo de construção e delimitação do objeto de pesquisa. Agora sei que 

nem sempre o escolhemos, às vezes, ele nos escolhe, como no meu caso: o objeto de pesquisa 

se fez em mim. 

Nasci em 1966, na residência dos meus pais, na Rua do Toco, na Cidade de Afonso 

Bezerra1, Rio Grande do Norte. Quando vim ao mundo, a cidade se encontrava castigada pela 

seca, por isso, costumo dizer que sinto em minhas veias correr o xique xique2 alimentando as 

batidas do meu coração.  

Sou filha da décima oitava gravidez da minha mãe. Ela engravidou dezenove vezes, das 

quais nasceram dezessete filhos. Fui a caçula durante quatro anos, o que fez com que todos os 

meus irmãos se sentissem responsáveis por mim. Era muito querida e cuidada por todos.  

Em meio às narrativas de minha mãe, consta um fato marcante: nos meus primeiros anos 

de vida, uma vizinha dava um ovo para fazer o pirão, e outra oferecia um litro de leite de cabra, 

resultando em meu alimento diário garantido. Essa foi a minha primeira experiência com a 

solidariedade e a partilha. Desse modo, comecei a sentir o que era conviver com o 

compartilhamento das pessoas.  

                                                 
1 Afonso Bezerra localiza-se no Sertão do Rio Grande do Norte. Área territorial de 576,25 km² que faz 

limite com Alto do Rodrigues (ao norte), Pedro Avelino (ao Leste), Açu e Ipanguaçu (a Oeste), Angicos 

(ao Sul).  Tem por base econômica o comércio e o setor de serviços; a agricultura com o plantio de 

manga, tomate, mamão, mandioca, banana e algodão; e a pecuária com a criação de bovino, caprino, 

frangos, ovinos.  
2 Seu nome científico é Pilocereus gounellei, cacto típico do sertão nordestino. 
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Aos seis anos de idade (1972), por ter meios escassos para sobreviver no Sertão, onde 

éramos castigados pela seca, eu e a minha família deixamos nossa terra querida: Afonso 

Bezerra. Fomos para a cidade do Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, em busca de 

sobrevivência. 

Por ter partido ainda criança, tenho apenas vagas lembranças de Afonso Bezerra. 

Lembro-me do alpendre e da calçada, onde se reuniam minha família e os vizinhos. Os mais 

velhos, para conversarem e contarem estórias de trancoso; e as crianças, para brincarem de roda, 

academia, tica, entre outras. Quando chovia, fenômeno raro naquela região, festejávamos 

tomando banho de chuva na rua. Não havia televisão na minha casa. Não recordo se havia rádio.  

  Hoje, ouvindo os debates e lendo obras que tratam do período da ditadura civil-

militar no Brasil, consigo compreender porque mesmo tendo nascido nesse período, no ano de 

1966, consegui me expressar, isto é, ter autonomia para pensar e pronunciar o que penso.  

As reflexões feitas durante esta pesquisa me permitiram entender que, mesmo o país 

imerso em uma ditadura, e eu compondo uma família economicamente menos favorecida; meus 

pais e meus irmãos sempre estabeleceram uma relação de confiança e de cooperação entre nós, 

de modo que me motivaram a dizer algo. Hoje sei que foram os responsáveis pela criação das 

condições para o meu encorajamento de me pronunciar e me posicionar no mundo. 

 A mudança para a cidade do Natal acarretou modificações na estrutura familiar. 

Ao chegarmos à capital do Rio Grande do Norte, no ano de 1972, a família já tinha se reduzido 

a treze irmãos, pois um deles havia casado e não morava mais conosco; outros não estavam 

mais entre nós na terra. A casa era de taipa, muito pequena. Hoje quando assisto a cena do filme 

de Macunaíma e vejo uma rede armada por cima de outra, reporto-me à lembrança do pouco 

espaço que tínhamos em casa para armar tantas redes.  

 Nossa nova morada localizava-se na Avenida 07, Rua dos Caicós, no Bairro Dix 

Sept Rosado. Por trás da nossa rua, tinha o Parque de Vaquejada: Parque 13 de Maio, lugar 

onde ocorriam as grandes vaquejadas de Natal na década de 1970. Esses eventos eram 

oportunidades de lazer para os moradores da região, que se divertiam com a derrubada do boi.  

As vaquejadas não aconteciam com grande frequência, mas as novelas da TV Tupi 

estavam presentes no cotidiano. A televisão, apesar de ter chegado ao Brasil na década de 1950, 

ainda era considerada a grande novidade da década de 1970 para nós que morávamos na 

periferia de Natal e o sonho de consumo da população desfavorecida que não tinha condições 

de comprá-la.  

O marido da minha tia ganhou na loteria uma quantia suficiente para comprar uma 

Televisão e assim o fez. Ele foi o primeiro morador dessa comunidade a ter uma TV. As 
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imagens apareciam em preto e branco. Sua casa virou o ponto de encontro da rua para assistir 

às novelas daquela década: Mulheres de Areia, Irmãos coragem, A viagem e outras. Ficavam 

pessoas dentro e fora de casa, porque não comportava a grande quantidade de telespectadores 

na sala. Todos tinham que ter muita disciplina. Quem fizesse barulho perdia o direito de assistir 

aos episódios diários. Assim, todos se esforçavam para permanecer em silêncio durante a 

novela. Isso, apesar de ser muito divertido, tinha também algumas situações vexatórias. Enfim, 

nesse espaço de entretenimento, experimentamos a partilha e a necessidade de construção 

coletiva de regras para que todos usufruíssem de um bem privado, que naquelas circunstancias 

ganhava contornos de um bem comum, a TV. 

 Fora isso, a diversão das crianças era restrita às brincadeiras de rua. Eu tinha três 

amigos mais próximos que eram da mesma faixa etária. Brincávamos muito de pegar grilo na 

grama que tinha em frente à minha casa. Minha mãe não gostava, porque defendia a ideia de 

que menina deveria brincar com menina e não com menino. Mas, eu não me importava, 

brincava mesmo assim. Depois, pude compreender que essa minha atitude já demostrava 

indícios de não aceitação do modelo machista que a sociedade nos impõe, desde a educação 

familiar em que se estabelecem as primeiras regras que reforçam a imposição de uma 

“superioridade” dos homens sob as mulheres, e, portanto, antidemocrática.  

A construção das nossas casas em Natal se deu de forma coletiva, no endereço citado 

anteriormente. A primeira delas, de taipa, foi feita em mutirão no ano de 1972. Da mesma 

forma, a transformação da casa de taipa para a segunda casa, de alvenaria, foi construída em 

mutirão.  

Essas construções eram muito prazerosas, pois vivenciávamos os valores de 

solidariedade, de partilha, de corresponsabilidade; o sentimento de pertencimento da família e 

dos amigos com a causa do outro. Nesse cenário, o trabalho sempre se dava num clima de muita 

alegria, com muitas risadas regadas a alimentos e bebidas preparadas coletivamente. Todos 

estavam empenhados na construção: homens, mulheres e crianças. Cada um realizava a tarefa 

de acordo com suas condições físicas.  

Aqui acabo de demarcar minha segunda experiência existencial: a edificação da nossa 

moradia. A primeira estava ligada à comida oferecida pelas duas vizinhas citadas anteriormente. 

Comida e moradia são necessidades humanas e eu as experimentei por meio de processos 

solidários. Aristóteles, mesmo tendo convivido numa época em que o modelo escravocrata era 

a referência enquanto organização do Estado, afirma que “só a lei impõe a diferença entre o 

homem livre e o escravo; a natureza a nenhum deles distingue” (ARISTÓTELES, 2011, p. 24). 

Tal diferença é injusta e só a violência a produz.  
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Nesse contexto, Marx, mais de dois mil anos depois de Aristóteles, ao estudar a 

sociedade capitalista, explica que a origem da exclusão social é a acumulação de bens que 

divide a sociedade entre explorados e exploradores (MARX, 2013). Apesar de todos serem 

homens livres, perante a lei, sabemos que essa liberdade está condicionada à posição econômica 

que se ocupa na sociedade, quase sempre sinalizada pela diferença entre ser detentor do capital 

e dos bens de produção ou só da força de trabalho.  

Tanto Marx (2013) como Aristóteles (2011) convergem para a mesma ideia “sem os 

objetos de primeira necessidade, os homens não saberiam viver, e, o que é mais, viver felizes” 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 24). Para Marx e Engels (2005):  

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda 

a história, é que todos os homens devem estar em condições de viver para 

poder ‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo, comer, beber, 

ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais (MARX; ENGELS, 2005, P. 53). 

Nessa perspectiva, podemos inferir que, para se constituir uma sociedade de seres 

humanos, o primeiro pressuposto é viver em uma sociedade sem divisão de classes sociais, sem 

a exploração do homem pelo homem, em que todos tenham as condições para suprir suas 

necessidades básicas: o alimento, a moradia e a vestimenta e, uma vez resolvido essa condição 

básica da existência, que todos possam viver seguindo com suas singularidades.    

Recordo-me de que naquele momento histórico da minha jornada de vida, minha família 

estava privada das condições materiais para fazer história, assim como muitas famílias do 

mundo, que são privadas do direito de viver sua humanidade. Mas, isso não soterrou em mim 

o espírito de solidariedade.  

Como se pode observar na minha história familiar, eu experimentava a ausência de 

condições materiais e, ao mesmo tempo, vivenciava a coletividade, a partilha e o cuidado no 

sentido do respeito e do zelo com o outro. Essa educação humanizada se dava por meio do 

exemplo transposto pelos gestos simples dos meus pais, irmãos e irmãs, primos e primas, tios 

e tias e muitos vizinhos. 

  Na nossa família, o partilhar na perspectiva de garantir a inclusão de todos, era bem 

evidente, em especial, na hora das refeições quando se praticava o exercício comunista de 

administrar o pouco que se tinha, distribuindo-o com todos por igual. Esses princípios estão 

fortemente arraigados em meu corpo. 

Essas raízes da minha infância, que foram identificadas e refletidas no curso da pesquisa 

explicam como foram traçadas as veredas para a minha participação nos movimentos sociais, 

em fases posteriores da minha vida, como estudante, militante dos movimentos de juventude e 

de partido político, profissional, mãe, esposa e filha.  
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Como estudante, recordo-me de que a primeira escola que estudei chamava-se Escola 9 

de Julho. Ela já não existe mais; funcionava num prédio com condições bastante precárias, no 

Bairro Dix Sept Rosado, Natal. Atendia do preliminar a 4ª série do 1º Grau. Só comecei a 

frequentar a escola aos oito anos de idade. Minha mãe me matriculou numa turma de preliminar, 

porque não havia vaga para o 1º ano. Hoje, sei que o acesso à escolarização não era para todos.  

Concluído o ensino fundamental, na época 1º grau, por influência das colegas da 8ª série, 

decidi fazer o Magistério (2º grau técnico)3, na Escola Estadual Presidente Kennedy, em 1983, 

ano em que comecei a ministrar aulas, pois, como muitos adolescentes filhos de trabalhadores, 

precisei trabalhar muito cedo.  

Segundo Santos e Gimenez (2015), no Brasil, na década de 1980, a taxa de participação 

dos jovens de 10 a 24 anos no mercado de trabalho brasileiro era de mais de 40% (55,3% entre 

15 a 24 anos). Essa taxa era uma das mais elevadas da América Latina, maior em comparação 

a muitos países com mesmo grau de desenvolvimento e incomparavelmente superior aos países 

desenvolvidos.   

Para o capital, a manutenção das crianças e jovens no mercado de trabalho foi uma 

estratégia que a imensa maioria pobre da sociedade encontrou de melhoria de vida ou de busca 

pela ascensão social (SANTOS; GIMENEZ, 2015). Acreditamos que a inserção das crianças, 

adolescentes e jovens no mundo do trabalho vai além de uma estratégia de melhoria de vida; é 

uma condição de produção das condições básicas de existência da população economicamente 

desfavorecida.  

 Dentro desse contexto, iniciei a docência como bolsista. Ministrava aula para uma 

turma de pré-escola ligada à Secretaria da Assistência Social do Estado.  Lecionava numa sala 

com quarenta crianças na faixa etária de quatro anos de idade, sem professora auxiliar4. Essa 

escola funcionava no Centro Infantil São Vicente de Paulo, num prédio anexo à Capela com o 

                                                 
3 A Lei nº 5.694/71 normatizou o ensino no período de 11 de agosto de 1971, perpassando toda a década 

de 1980 e meados da década de 1990. O artigo 4º, inciso III, §2º dessa lei definiu que: “No ensino de 2º 

grau, o Conselho Federal de Educação fixará, além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada 

habilitação profissional ou conjunto de habilidades afins”. Definiu, também que: “As habilitações 

profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com as empresas”. Continua no parágrafo 

único do mesmo artigo: “O estágio não acarretará para as empresas nenhum vínculo de emprego, mesmo 

que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações serão apenas as específicas, no convênio feito 

com o estabelecimento”.  
4 A precariedade das condições da realização do estágio remunerado para os estudantes dos cursos 

profissionais no campo da educação não foi uma particularidade dos anos de 1980. Ela persiste na 

atualidade por meio da baixa remuneração e das condições operacionais, muitas vezes inadequadas, para 

conciliar essa atividade com as demais atividades curriculares do curso e promover a formação integral 

do estudante. A precariedade do estágio apesar de ser uma realidade se contrapõe ao objetivo dessa 

atividade que é o estágio como um processo de teoria e prática indissociável (PIMENTA; LIMA, 2009). 
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mesmo nome, no Bairro Dix Sept Rosado. Atendia as crianças da classe desfavorecida 

economicamente. 

A orientação que recebíamos era voltada para um atendimento assistencialista: o cuidar 

se sobrepunha ao educar5.  De acordo com Bujes (2001, p. 14), “As creches e a pré escola 

surgiram depois das escolas e o seu aparecimento tem sido muito associado com o trabalho 

materno fora do lar, a partir da revolução industrial”. 

O uso de creches e de programas pré-escolares como estratégias para combater 

a pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças foi 

durante muitos anos justificativa para atendimento de baixo custo, com 

aplicações orçamentárias insuficientes, escassez de recursos materiais, 

precariedades de instalações, formação insuficiente de seus profissionais e alta 

proporção de crianças por adultos (BRASIL, 1998, p. 17). 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

apontam mudanças significativas para essa realidade. A primeira trata a criança como um ser 

de direito, e a segunda inclui a educação infantil como etapa inicial da Educação Básica, com 

a finalidade de promover, de acordo com o prescrito no seu artigo 29: “o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).   

Imersa nessa realidade de estudante e trabalhadora, no segundo ano do Magistério, 

passei a estudar à noite, porque comecei a trabalhar no Projeto “Em Casa Também se Aprende 

a Ler”. Este foi desenvolvido no governo municipal do Prefeito Marcos César Formiga Ramos. 

Tinha o objetivo de alfabetizar crianças e adolescentes que não estavam matriculados numa 

instituição de ensino.  

Nesse Projeto, os professores eram leigos6 e recebiam uma ajuda financeira para ensinar. 

O ensino acontecia na residência do (a) professor (a) ou em outro local da comunidade que 

tivesse espaço para o funcionamento da sala de aula. A proposta metodológica era o trabalho 

com temas geradores. A partir do tema, elegiam-se palavras para trabalhar a composição e a 

decomposição de sílabas, partindo sempre das famílias silábicas mais simples para as mais 

complexas.  

Mesmo sendo estudante e trabalhadora, isso não tirava dos meus pais a responsabilidade 

de cuidar de mim. Meu pai sempre foi me pegar na escola. Por mais que eu pedisse para ele não 

ir, pois já me achava independente, não tinha jeito: ele ia.  

                                                 
5 Os referenciais curriculares para a educação infantil orientam que o trabalho pedagógico se desenvolva 

na perspectiva da indissociabilidade entre o cuidar o educar. 
6 Professor leigo é a pessoa que atua na docência sem ter formação específica para essa atividade, ou 

encontra-se exercendo a docência ainda em processo de formação inicial para o magistério.  
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Meu pai se chama Francisco e minha mãe Joana. Para mim, esse casal é a grande 

referência de educadores. Não tiveram a oportunidade de estudar; fizeram só a 1ª série do antigo 

primário, hoje ensino fundamental; mas deram e dão ensinamentos profundos de ética, 

honestidade, dignidade, respeito e solidariedade através do exemplo, do aconselhamento e das 

convicções que orientavam/orientam a minha educação. Eles são o exemplo que afirma a 

existência de uma diferença entre educação e escolarização. Pois, se eles não eram 

escolarizados, hoje depois de estudar, posso afirmar que eram educados.  

Essa educação que recebia em casa ampliava-se e aprofundava-se, por meio dos 

movimentos sociais. Iniciei minha militância entre a minha adolescência e a juventude, no final 

da década de 1980 e início dos anos de 1990. Nessa época, participei de grupos de jovens da 

Pastoral de Juventude do Meio Popular (PJMP)7, ala da Igreja Católica que tinha como 

fundamento para sua ação a Teologia da Libertação8.  

A participação nesse movimento de igreja me possibilitou compreender que as 

condições em que eu vivia caracterizavam uma classe social; logo, emergia a minha consciência 

da classe social a que pertenço. Naquele momento, eu me identificava como classe pobre.  

Hoje, após a leitura de Freire (1967), a realização da pesquisa e a escrita desta 

dissertação, compreendo que passei da consciência transitiva ou transitivo ingênua para a 

transitividade crítica9. A consciência de classe não se reduz a uma divisão entre pobres e ricos. 

Ela ocorre quando os explorados, isto é, os que possuem apenas a força de trabalho, apropriam-

se do conhecimento concreto da realidade e se assumem como classe que porta em si o germe 

da revolução social.  

Essa minha inserção nos movimentos sociais e a tomada de consciência de classe 

estavam articuladas com meu processo de conclusão do magistério e com a inserção mais 

                                                 
7 Durante o regime militar (1964-1985) a Igreja foi um espaço de relativa liberdade de organização e de 

ação. Nesse período surgiram a Comissão da Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário, se 

desenvolveram a Pastoral Operária e as pastorais de juventude. Mas a presença decisiva foi das 

Comunidades Eclesiais de Base (SOUZA, 2004, p. 81). 
8 Corrente teológica cristã nascida na América Latina, depois do Concílio Vaticano II e da Conferência 

de Medellín. Parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e especifica 

que a teologia, para concretizar essa opção, deve usar também as ciências humanas e sociais. Os 

brasileiros Leonardo Boff e Frei Beto tiveram na linha de frente desse movimento. 
9 Freire (1967) apresenta vários graus da consciência: intransitividade, consciência transitiva e 

transitividade crítica. Intransitividade é o estado da consciência em que o homem devido à condição 

social vegetativa a qual se encontra se torna quase incomprometido com a sua existência. Já a 

Consciência Transitiva ou Transitivo Ingênuo “É a consciência do quase homem massa, em que a 

dialogação mais amplamente iniciada do que na fase anterior se deturpa e se destorce” (FREIRE, 1967, 

p. 61).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Confer%C3%AAncia_Geral_do_Episcopado_Latino-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Confer%C3%AAncia_Geral_do_Episcopado_Latino-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
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orgânica na categoria dos professores de escolas públicas; pois conclui o magistério em 1985. 

No ano seguinte, fiz concurso para professor da Secretaria Estadual de Educação e Cultura.  

Fui aprovada nesse concurso e encaminhada para a Escola Estadual João de Paiva, na 

Cidade de Monte Alegre/RN. Lá tinha um grupo de professores que moravam em Natal. Assim 

como eu, eles tinham acabado de ingressar na rede pública de ensino. Éramos, portanto, 

professores bastante motivados a fazer o diferente. Cada dia era um novo dia cheio de inovações 

e esperanças.  

Nosso entusiasmo era tamanho a ponto de incomodar uma professora da escola que 

indagou: “Por que você é tão alegre?” E, acrescentou: “Quero ver até quando essa alegria vai 

durar!”. Naquela época, não compreendi o que quis dizer. Depois, com o passar dos anos, 

percebi que muitos dos colegas professores que ingressaram no mesmo concurso, ou entraram 

por meio de concursos posteriores, não tinham mais entusiasmo. Muitos fatores contribuem 

para a falta de entusiasmo no exercício da profissão docente, entre eles, podemos citar: as 

condições de trabalho e a desvalorização profissional e salarial. Outro elemento que também 

não pode ser deixado de fora nessa discussão é a motivação para o ingresso na carreira do 

magistério. Segundo Gatti (2010): A escolha da docência como uma espécie de “seguro 

desemprego”, ou seja, como uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercício de 

outra atividade, é relativamente alta (21%), sobretudo entre os licenciados de outras áreas que 

não a Pedagogia.  

Além destes aspectos socioeconômicos existem também fatores psicológicos que se 

apresentam como inibidores do entusiasmo nas atividades laborais a exemplo da Síndrome de 

Burnout10. Esta é caracterizada pela desistência do profissional de exercer sua profissão; é uma 

espécie de esgotamento profissional. No entanto, na maioria das vezes, essas pessoas continuam 

com suas atividades laborais. No caso do professor que está acometido dessa síndrome, 

continua ministrando aula mesmo sem ter mais entusiasmo com a profissão que exerce. Está na 

sala de aula só de “corpo presente”, mas não se envolve no processo de ensino e aprendizagem.  

                                                 
10 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação desenvolveu em parceria com o 

Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília uma pesquisa sobre as condições de 

trabalho e saúde mental dos trabalhadores em educação do Brasil. A pesquisa resultou no livro 

“Educação, carinho e trabalho – Burnout, a síndrome da desistência do educador”, coordenado por 

Wanderley Codo e publicado em 1999, que explica como a Síndrome de Burnout pode levar a falência 

da educação. Conforme esse estudo, burnout é uma doença psíquica caracterizada por um sentimento 

crônico de desânimo, de apatia, de despersonalização. Os profissionais da educação, assim como, os 

profissionais da saúde, policiais e agentes penitenciários, encontram-se no grupo de risco, pois a 

síndrome afeta, em especial, os profissionais que trabalham cuidando e/ou atendendo pessoas. 
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Trabalhei na Escola Estadual João de Paiva no ano de 1986. No ano seguinte, consegui 

a remoção para a Escola Estadual União do Povo, no bairro de Cidade Nova, Zona Oeste de 

Natal. Trabalhei dois anos nessa escola e em 1989, consegui remoção para uma escola no bairro 

onde morava: Dix Sept Rosado. Passei a trabalhar na Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga. 

Lá, lecionei até o ano de 1992, ano que passei no concurso para professora do município de 

Natal.  

 Na Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, tive muitos embates com a direção, pois 

não aceitava o modelo de gestão autoritário que havia se instalado nessa unidade de ensino; no 

entanto, não tinha maturidade política suficiente para liderar um movimento de mudança 

daquela realidade. A forma de administração dessa escola não era diferente da administração 

da maioria das outras.  

Com os estudos realizados, passei a ter consciência de que o problema residia 

essencialmente no fato de que a escola estava reproduzindo o modelo de produção 

fordista/taylorista11, implementado pelo sistema capitalista: planejamento rígido e um controle 

excessivo.  

Naquele momento histórico, os diretores de escola da rede pública estadual eram 

indicados por políticos. Estes transformavam a nomeação para esse cargo comissionado em 

“moeda de troca”. Assim, os indicados assumiam a posição de cabos eleitorais dos seus 

“padrinhos políticos”. Dessa forma, havia um rateio das escolas que eram tomadas como currais 

eleitorais12 desses políticos. Por isso, uma das bandeiras de luta do movimento sindical e social 

eram as eleições diretas para diretor de escola.  

Os finais dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 foram marcados pela abertura 

política, pela campanha da eleição, diretas já, para presidente da república e pelas grandes 

greves dos trabalhadores, destacando-se a dos operários da região do ABC paulista. Dessa 

forma, a luta pela gestão democrática da escola encontrava terreno fértil, pois o país estava 

vivendo o período do retorno da democracia. Isso motivava os movimentos sociais a lutar por 

democracia em todos os campos, inclusive, no âmbito escolar. 

                                                 
11 Frederick Winslow Taylor criou os princípios da administração científica publicado na forma de livro 

em 1911. A teoria de Taylor está voltada para a aplicação do método científico na administração com o 

objetivo de garantir mais lucros aos sistemas produtivos. Consta da racionalização do trabalho por meio 

do estudo dos tempos e movimentos sendo esse o referencial para a remuneração do trabalhador a 

produção alcançada como forma de incentivo para produzir mais. Já o fordismo caracteriza-se pela 

produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo por meio da utilização de uma linha de 

montagem através da qual tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos.  
12 Expressão utilizada para denominar uma estratégia política característica do coronelismo, usada por 

parlamentares do Rio Grande do Norte para garantir o controle dos eleitores numa determinada região 

por meio de pessoas (“cabos eleitorais”) que assumiam a articulação com os eleitores.  
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A mudança do regime de ditadura militar para o regime democrático se deu pela luta 

resistente do povo, bem como, pela necessidade do sistema capitalista que precisava se 

reorganizar para continuar se perpetuando.  

No entanto, mesmo com esse clima favorável à democracia, os anos de 1987 a 1990 

foram de muito embate político entre os profissionais da educação da rede pública estadual do 

Rio Grande do Norte e o Governo do Estado. Na época, de 1987 a 1991, o Rio Grande do Norte 

era governado por Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo, eleito pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB). “Os novos tempos, novos ventos”, slogan do governo 

Geraldo Melo, trouxeram arrocho salarial, recessão, atraso de pagamento e desprestígio do 

professor por parte do governo.  

Foi nesse contexto que me inseri na luta de classes, participando como representante de 

base nos comandos de greves da categoria dos trabalhadores em educação, organizados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE-RN). 

Motivada pelo envolvimento com a Pastoral de Juventude do Meio Popular, prestei 

vestibular no ano de 1990 para o Curso Superior de Ensino Religioso, no Instituto de Teologia 

de Natal (ITEPAN). Lá, tive a oportunidade de estudar a história da Igreja e perceber o quanto 

esta instituição religiosa contribuiu para a dominação dos colonizadores sobre os povos 

colonizados, por meio de uma catequização pacificadora. Além disso, tive o privilégio de ter 

aulas de sociologia e antropologia com o Professor João Valência, que me fizeram ver como 

funciona a estrutura da sociedade e qual a função do estado. Também, apresentaram-me um 

modo de produção capitalista que mantém sua hegemonia através do princípio liberal que se 

perpetua, utilizando estratégias diversas de acordo com o contexto político, social e econômico 

de cada momento histórico.  

Esse modelo capitalista impõe valores que abstraímos até mesmo de forma inconsciente, 

porque se torna cultural, como por exemplo, a necessidade de consumir cada vez mais, 

acumular bens. No intuito de melhorar as condições de sobrevivência nessa sociedade 

capitalista, fiz o concurso para a Rede Municipal de Ensino de Natal, uma vez que a 

remuneração como professora do Estado era insuficiente para atender as minhas necessidades 

básicas.  

Fui aprovada no referido concurso e, como estudava e já tinha um turno comprometido 

com a rede estadual, tive dificuldades de conseguir uma lotação compatível com os horários 

que já estavam comprometidos, por isso, tive várias experiências de docência em escolas 

diversas até conseguir a devida adequação de horários.  
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Dentre tais experiências, destaco a que vivi na Escola Municipal Emília Ramos, no 

período de 1993 a 1996, no âmbito da organização da prática docente. Essa escola tinha um 

planejamento sistemático semanal com a formação continuada em serviço.  

Só a formação inicial do professor não atende às demandas diárias do fazer pedagógico. 

A formação continuada e permanente é necessária para a qualificação da prática docente. Na 

Escola Emília Ramos, havia essa preocupação. Da mesma forma, havia um ato intencional de 

obter, através do processo formativo do professor, a melhora no processo de aprendizagem do 

estudante. A partir dessa concepção, acompanhávamos a evolução da aprendizagem dos alunos, 

buscando sempre construir intervenções pedagógicas para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem A proposta pedagógica da escola era fundamentada pelos estudos de Piaget, 

Emília Ferreira, Ana Teberosky, Esther Pillar Grossi, Sônia Kramer e Constance Kamii, entre 

outros pesquisadores construtivistas e pós-construtivistas.  

A Escola Municipal Emília Ramos me fez constatar, por meio da prática, que a criança 

é um ser pensante que precisa ser motivada para desenvolver sua autonomia intelectual. Essa 

dinâmica de estar constantemente pensando a prática e construindo intervenções pedagógicas 

em contextos diversos me encantou e me despertou a curiosidade e a vontade de querer fazer 

novas descobertas, como estudar mais. 

No ano de 1993, concluí o curso no Instituto de Teologia de Natal. Em 1994, fiz 

vestibular para a primeira turma do Curso de Licenciatura para Professores da Rede Estadual 

que lecionavam, na época, em turmas do 1º ao 4º ano do 1º grau (hoje ensino fundamental anos 

iniciais). Esse Curso foi oferecido pelo Instituto Kennedy em parceria com a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

O Curso tinha uma metodologia diferente, pois o aluno (estudante-professor) estudava 

em um turno e lecionava no outro. A sala na qual o estudante-professor lecionava era o seu 

laboratório de aplicação dos conteúdos do curso. A prática docente dos estudantes era mediada 

pelos professores formadores. Para isso, cada aluno tinha um tutor (professor formador). Além 

disso, a cada semestre, a experiência na docência era diversificada com a alternância das turmas 

ministradas pelos discentes. 

Ao terminar o curso, alguns estudantes professores junto com alguns professores 

formadores, sob a liderança da Professora Eleika Guerreiro, fundaram a Cooperativa Estadual 

de Professores do Rio Grande do Norte (COOPERN), cuja primeira atividade relevante foi a 

fundação da Escola Freinet. Na ocasião, fui sócia fundadora da Cooperativa, atuando como 

professora alfabetizadora da referida escola, que atendia as crianças internas do Instituto 

Osvaldo Cruz e as da classe média.  
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A minha experiência na Escola Freinet foi muito importante, porque me fez ver como a 

sociedade capitalista é cruel com os menos favorecidos: umas crianças com tantas 

oportunidades, outras sem nenhuma. Para mim, foi muito difícil ser professora de uma sala de 

aula com duas realidades sociais tão distintas. Passei os anos de 1997 a 1999 trabalhando com 

essa realidade, depois decidi voltar a lecionar na Rede Pública Municipal de Natal e na Rede 

Estadual. Nesse período, além da insatisfação com a rede privada de ensino, houve o 

nascimento da minha primeira filha, Joana Rosa, e, portanto, senti a necessidade de maior 

estabilidade no emprego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fui encaminhada para a Escola Estadual Maria Queiroz e para a Escola Municipal 

Veríssimo de Melo. Nesta, passei um tempo curto, pois surgiu uma vaga na Escola Municipal 

Djalma Maranhão, cujo modelo de gestão – o coletivo dirigente – já havia aguçado meu 

interesse profissional.  

Esse modelo de gestão teve início nos anos de 1980, quando a professora Linelva 

Teixeira foi encaminhada para ser Diretora dessa Escola. Em sua direção, juntamente com os 

profissionais constituintes do quadro, construiu uma experiência única de gestão escolar na rede 

pública de ensino: o coletivo dirigente. Esta gestão compartilhada é formada por todos da 

Escola, no entanto há uma coordenação eleita para representá-los. 

No ano de 2000, fiz parte dessa coordenação, deixando-a quando fui eleita, junto com 

outros professores, para a direção do SINTE-RN. Lá, assumi a função por dois mandatos 

consecutivos, período de 2001 a 2006.  

Fui eleita para a direção do SINTE-RN quando ainda estava de licença maternidade da 

minha segunda filha, Maria Laura. Nesse período, militava no Partido Comunista do Brasil – 

PC do B13. Esse foi um momento da minha vida em que estava muito envolvida com a luta de 

classe; dividia o meu tempo com as responsabilidades doméstico-familiares e as atividades 

sindicais.  

Essa realidade me fez refletir que, ao mesmo tempo em que a mulher conquistou espaço 

na sociedade como estudar, trabalhar, atuar na política; paradoxalmente, acumulou uma 

sobrecarga de papéis: mãe, esposa, doméstica, estudante, trabalhadora, militante (...). Tudo isso 

é consequência do modelo de sociedade patriarcal que está entranhado na nossa cultura.   

                                                 
13 Passei a ter vida conjugal, em 1995, com um militante do PC do B. Isso possibilitou a minha 

participação nas formações e nos debates desse Partido. Através das leituras de Marx e Lenin e da 

convivência com os comunistas me identifiquei com as ideias marxistas-leninistas me filiando ao PC do 

B no ano de 2000. 



27 

 

No ano de 2005, estava residindo na cidade de Parnamirim/RN, onde trabalhava na 

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte. Nesta, vislumbrei a possibilidade de desenvolver um 

projeto educativo, numa perspectiva de mudança da realidade que estava posta no ano de 2005, 

naquela comunidade escolar: escola desacreditada, muita violência14 e pouca aprendizagem. 

Nesse mesmo ano, as escolas públicas da rede estadual de ensino tiveram duas conquistas 

históricas: a aprovação da Lei complementar nº 290/2005 que normatiza a gestão democrática 

das escolas e a realização das eleições para nomear diretor e vice-diretor de escola. 

Como já mencionado, a Escola Estadual Dom Nivaldo Monte estava passando por uma 

crise de credibilidade. Vale salientar que essa escola tinha sido construída dentro de um padrão 

de estrutura física para ser modelo e só tinha três anos de fundação. No entanto, encontrava-se 

depredada e com boa parte da sua capacidade de atendimento sem função. No ano de 2005, 

antes de ocorrer às eleições, três direções já haviam administrado a escola.  

Quando foi deflagrado o processo de eleição, pensei que pudesse ser uma excelente 

oportunidade para a comunidade escolar construir um projeto de educação para mudar aquela 

realidade, e não faltariam candidatos para o pleito, uma vez que havia uma insatisfação com a 

atual gestão. No entanto, para minha surpresa, só se candidataram as pessoas da atual direção. 

Nenhum profissional que estava há mais tempo na escola se dispôs à candidatura. Ao perceber 

que não havia candidato da oposição nem a possibilidade consensual de formar uma chapa 

única, lancei-me candidata e, depois de muita perseverança e articulação, consegui um nome 

para junto comigo compor a chapa de oposição. 

Por que as pessoas não disponibilizavam seus nomes para compor uma chapa se estavam 

insatisfeitos com a realidade escolar a qual vivenciavam? Medo, comodismo, conformismo [...]. 

O resultado na urna mostrou que de fato as pessoas queriam mudança, porém, não estavam 

dispostas a lutar por ela. A chapa da qual fazia parte foi eleita com votação expressiva nos 

quatros segmentos de eleitores: estudantes, pais, funcionários e professores. Tomei posse como 

diretora no dia 28 de dezembro de 2005.  

Esse processo eleitoral teve um significado especial para mim, pois, desde o início da 

minha profissão de professora, incomodava-me a ausência de democracia na escola. Enquanto 

membro da direção do sindicato, não só fui à luta pela gestão democrática da escola, como 

                                                 
14 Haviam estudantes matriculados na escola que participavam de torcidas de futebol adversárias (gang 

alvinegra – torcida do ABC e máfia vermelha - torcida do América). A disputa dessas torcidas pela 

hegemonia do território escolar ocasionava situações de violência entre estudantes. Esse fato interferia 

na decisão de parte das famílias da região de matricular seus adolescentes em outras escolas de ensino 

médio mesmo a Escola Estadual Dom Nivaldo Monte sendo a única escola pública do bairro que oferecia 

esse nível de escolaridade. 
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participei da comissão que elaborou a primeira versão da Lei complementar nº 290/2005. O 

sentimento que tinha era o de ter chegado a hora de realizar o sonho da gestão democrática da 

escola. 

Descobri que quando o sonho se torna real, às vezes, proporciona o aparecimento de 

elementos que, até então, eram invisíveis quando se estava no estágio do desejo. Diante da 

realidade de diretora eleita, pude perceber que a cultura pode se apresentar como um indicador 

de resistência à mudança: a comunidade escolar quer gestão democrática, mas o modelo que 

tem incorporado é o de gestão centralizada, ou seja, o pensar e o decidir são de responsabilidade 

do diretor. 

Quando assumimos a gestão, a escola estava desgovernada. Uma instituição de ensino 

que tinha apenas três anos de vida se encontrava com os janelões das salas de aula caídos e seus 

vidros quebrados; as paredes pichadas e os poucos alunos matriculados estavam vivendo sob 

uma situação de disputa territorial entre as torcidas organizadas ligadas aos times de futebol 

ABC e América, a máfia vermelha e a gang alvinegra. Diante desse cenário, os pais preferiam 

fazer um esforço e pagar transporte para seus filhos estudarem nas escolas de outros bairros, 

porque não queriam que estudassem num ambiente violento e bagunçado. Logo, os pais não 

precisam ter conhecimentos sobre as teorias de aprendizagem para saberem se a escola na qual 

os seus filhos estudam favorecem o aprendizado. 

Em janeiro de 2006, não tínhamos alunos suficientes para formar turmas que 

preenchessem a carga horária de todos os professores, os quais se uniram em torno da ideia da 

necessidade de conquistar a demanda da população que necessitava do ensino médio para 

matricular-se na Escola Estadual Dom Nivaldo Monte. Assim, os professores fizeram uma 

escala para visitar as residências do bairro no intuito de falar sobre os pontos positivos dessa 

escola: estrutura física, professores qualificados, entre outros.  

Todo esse movimento surtiu efeito positivo tendo como consequência o aumento no 

número das matrículas. Após atingir essa meta inicial, resolvemos que tínhamos que 

proporcionar um clima bom de acolhida para o início das atividades letivas. Essa foi a segunda 

meta. Para isso, os professores e funcionários fizeram um mutirão e pintaram o muro da escola. 

Conseguimos a confiança de alguns comerciantes da cidade que prestaram serviços de 

marcenaria, pintura e vidraçaria. Essas parcerias foram realizadas de forma voluntária. Enfim, 

no primeiro dia de aula, a escola estava organizada para receber os alunos.  

Cumprida as duas metas iniciais: ampliação das matrículas e manutenção dos espaços 

físicos; a erradicação da violência na escola se apresentou como uma meta necessária para 
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garantir um clima de tranquilidade e segurança no ambiente escolar. Para tanto, traçamos duas 

frentes: uma de prevenção e outra de combate.  

A frente de prevenção tinha como princípios a elevação da autoestima do estudante e a 

construção de uma relação de respeito ao diferente e às diferenças. Esses valores foram 

desenvolvidos através do Projeto “Transformando Pichação em Artes”, no qual conseguimos 

reunir os estudantes das duas torcidas organizadas, máfia vermelha e gang alvinegra, para 

desenharem o muro da escola a partir de temas relacionados à paz, ao respeito e ao meio 

ambiente. 

Além do campo das artes (arte do grafite, teatro, música), as estratégias de elevação da 

autoestima dos estudantes incluíram uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, por meio do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energias Alternativas, com a 

finalidade de desenvolver um projeto de iniciação científica. 

A frente do combate à violência foi desenvolvida através da construção do Regimento 

Interno da Escola, no qual as regras (leis da escola) foram construídas coletivamente. Para cada 

regra não cumprida havia as respectivas sanções. De modo geral, o Regimento da Escola é um 

documento que normatiza o seu funcionamento interno, os direitos e os deveres de todos que a 

fazem. Nesse mesmo período de construção coletiva, realizamos parceria com o Ministério 

Público através da Promotoria da Infância e Adolescência e Promotoria da Educação, por meio 

de palestras e acompanhamentos com diálogos aos adolescentes, aos jovens e suas famílias. 

A ação de propaganda positiva da escola se expandiu com a criação de um jornal escolar 

com tiragem de três mil exemplares, numa periodicidade bimestral. As publicações tinham o 

objetivo de interagir com a comunidade, apresentando as atividades que estavam sendo 

desenvolvidas pela escola; era uma espécie de prestação de contas. Outras estratégias utilizadas 

foram os encontros da família na escola e a utilização da quadra poliesportiva pela comunidade 

nos finais de semana, numa perspectiva de desenvolver não só a interação, mas também, um 

sentimento de pertencimento. Isso funcionou muito bem, pois a comunidade começou a se 

sentir responsável pela escola, cuidando da sua manutenção, zelando o seu patrimônio e 

divulgando-a positivamente. 

O primeiro ano da gestão (2006) foi caracterizado pela construção do referencial 

positivo da escola no que se refere à organização, no entanto estava faltando a melhora no 

processo de aprendizagem.  

A determinação de desenvolver um projeto que trouxesse melhoria na aprendizagem 

dos estudantes daquela escola foi o início do desagrado com a gestão, pois era necessário 

modificar uma cultura instalada nas escolas públicas de banalização do fracasso escolar. Essa 
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cultura se concretiza no desrespeito ao tempo pedagógico do estudante, aos seus saberes e a sua 

história; nas condições de trabalho e de aprendizagem desfavoráveis e na desvalorização do 

profissional da educação. 

Como gestora da escola, tive o sentimento de impotência diante de algumas demandas 

que surgiam no cotidiano, as quais não dependiam unicamente do gestor para serem resolvidas, 

pois na educação, a resolução das situações-problemas se dá quase sempre em rede e passa por 

um processo burocrático que, muitas vezes, dificulta a resolução no tempo ideal. 

Na condição de profissional exercendo a função exclusiva da docência, não conseguia 

enxergar a educação além das demandas do processo de ensino e aprendizagem que estava 

inserido no contexto da sala de aula. Na condição de dirigente sindical, o olhar estava focado 

na luta dos trabalhadores para garantir seus direitos trabalhistas, apesar de defendermos uma 

educação pública, gratuita e de qualidade. No entanto, foi na gestão da escola que consegui 

olhar com o olhar do coletivo escolar. Senti-me na condição de líder de um projeto de educação 

para aquela comunidade.  

Esse olhar mais amplo, paradoxalmente, fez com que eu não tivesse o apoio de uma 

parcela daqueles que devem ser os protagonistas da mudança, os professores. Foi nesse 

segmento que encontrei maior resistência na condução do projeto de educação que estávamos 

propondo para aquela comunidade. 

Então, como se dará a mudança se quem é responsável pela gestão do conhecimento não 

se sente motivado para tal ação? Talvez seja necessário traçar outro caminho partindo do 

estudante, causa da existência da escola. Todavia, a realidade é que os estudantes que 

naturalmente deveriam ser os principais interessados na mudança estão, na maioria das vezes, 

num estado de ignorância no sentido da intransitividade da consciência (FREIRE, 1967). 

Assim, não conseguem se mobilizarem e reivindicarem o cumprimento da finalidade da escola: 

possibilitar a aprendizagem.  

O que fazer diante dessa constatação? Busquei o caminho do protagonismo do Conselho 

Escolar nesse processo. Esse órgão colegiado teve uma participação significativa no processo 

de provocação de mudanças. Traçamos um plano de metas e, através deste, conseguimos atingir 

o objetivo de melhorar o desempenho escolar dos estudantes, evidenciado no resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em que a escola ficou entre as dez com o melhor 

desempenho da rede pública estadual do Rio Grande do Norte. Isso foi um feito inédito, a prova 

de que quando se trabalha de forma coletiva se obtém melhores resultados.  

Todos esses efeitos positivos resultaram no primeiro lugar do Rio Grande do Norte no 

Prêmio Nacional Referência em Gestão Escolar. O primeiro lugar de cada unidade da federação 



31 

 

recebia uma premiação, a qual me proporcionou um intercâmbio educacional nos Estados 

Unidos, no ano de 2007.  

Aprendi bastante com a diversidade de experiências, tanto entre os diretores brasileiros 

quanto nas visitas às escolas americanas. Nestas, observei que não há participação da 

comunidade na escolha da direção. Há uma formação para diretores e um tempo de estágio. É 

o desempenho na função que determina sua permanência ou não como diretor. 

O nosso país está muito mais avançado no que diz respeito à gestão democrática das 

escolas no âmbito da legislação e das orientações oficiais, mas, do ponto de vista cultural, 

precisa avançar no sentido da construção de uma prática de participação da comunidade escolar 

e local nas decisões e acompanhamento da execução, bem como, no compartilhamento das 

responsabilidades.  

Enquanto gestora de escola eleita pela comunidade escolar, o meu esforço não foi 

suficiente para provocar a ruptura necessária a fim de sair do modelo de democracia 

representativa para o de democracia participativa. O Conselho Escolar não conseguiu manter-

se mobilizado com o foco no pedagógico. Houve resistência por parte de alguns docentes.  

Essa resistência nos pareceu ser motivada pelo exercício de responsabilidades e 

obrigações enquanto servidor público, como por exemplo, garantir o tempo pedagógico que os 

estudantes têm direito. Chegamos a pensar sobre o que realmente havia por trás da resistência: 

o projeto de educação que estava sendo semeado para aquela comunidade escolar, pois se 

tratava de uma proposição formativa que apresentava resultados positivos na aprendizagem dos 

estudantes daquela escola; mas era um movimento gerado pelo Conselho Escolar, ou seja, por 

uma autoridade pedagógica coletiva.  

Essa perspectiva afrontava a autoridade pedagógica como algo exclusivo do segmento 

dos professores. Agora, refletindo para efeito do desenvolvimento da Dissertação, é que 

compreendo que a dimensão gestão pedagógica não aparecia no conjunto de elementos 

apresentados como motivadores da insatisfação com a gestão. 

Por isso, sugerimos que a gestão democrática participativa, numa perspectiva de 

autoridade coletiva do pedagógico, talvez não seja interesse para o segmento que detém a 

hegemonia nas decisões no interior da escola: os professores.  

Assim, podemos propor que as decisões sobre o tempo pedagógico e a aprendizagem 

estejam “protegidas” pela “autoridade” exclusiva do professor. Dessa forma, criou-se um 

consenso na escola de que o pedagógico é um território que outros atores não têm autoridade 

para transitar. Desse modo, desqualificava-se o Conselho Escolar como órgão máximo cuja 

função pedagógica não deveria constituí-lo.   
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O meu percurso de vida pessoal e profissional me permitiu chegar a essa constatação. 

Pois, além de professora de sala de aula, sindicalista, conselheira municipal de educação e 

gestora de escola, tive a oportunidade de trabalhar como técnica na Secretaria da Educação e 

da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), na Coordenadoria dos Órgãos 

Regionais de Ensino (CORE); e como chefe da Subcoordenadoria do Ensino Fundamental, 

respectivamente, nos anos de 2009 a 2011 e no ano de 2012; e a partir do ano de 2013 até o 

momento atual, como diretora do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade do Natal/RN. 

Como técnica e, depois, como coordenadora de setor e Diretora de Departamento de 

Secretaria de Educação, tenho constatado a partir da observação das realidades escolares no 

campo da gestão democrática, que a prática de favorecimentos por parte do diretor eleito, apesar 

de não ser predominante, ainda não está totalmente apagada da cultura da comunidade escolar. 

Isso representa um perigo para a gestão democrática.  

Outro perigo que constatei, com as minhas andanças nas escolas, foi o do 

corporativismo, sendo o diretor, na maioria das vezes, um professor, há uma tendência dos 

interesses desse segmento de se sobrepor aos interesses da coletividade. 

Essa diversidade de experiências no campo da educação me ajudou a compreender que 

sua mudança, em uma perspectiva do direito de aprender do estudante, só vai ocorrer de fato 

quando todos os segmentos da comunidade escolar e local assumirem o protagonismo desse 

processo, tomando as rédeas do destino da educação.  

Para isso, parece-me ser necessário que as escolas tenham Conselhos Escolares atuantes 

e mobilizados, exercitando a função política-pedagógica. No entanto, o conceito ou pré-

conceito de exclusividade do debate pedagógico para o professor cria um ambiente favorável 

para a inibição dos pais, alunos e funcionários discutirem essa dimensão da participação. 

Na busca por reconstituir a trajetória de vida pessoal, educativa e profissional, o 

Conselho Escolar se apresentou e se apresenta como uma possiblidade de qualificação da 

Educação Pública e Gratuita. Por isso, nesta dissertação, assumimos como objeto de pesquisa: 

a função política-pedagógica do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos. 

Uma vez concebido o nosso objeto de estudo e compreendidos os motivos pelos quais 

o investigo, convidamo-nos a uma aproximação dos caminhos que trilhamos, no processo de 

buscar a ampliação dos conhecimentos acerca do fenômeno estudado.   
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3 CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA 

 

Com este capítulo, pretendemos evidenciar os caminhos que percorremos no curso da 

nossa pesquisa. Somos conscientes que existem trilhas e trilhos. Estes são caminhos dados a 

priori, são linhas de ferro rígidas e que foram postas em uma dada direção. Aquelas são quase 

sempre caminhos construídos por quem caminha. E, no nosso caso, a pesquisa foi se fazendo 

na caminhada, o objeto foi construído a partir de um exercício de reflexão sobre a jornada 

pessoal, formativa e profissional, conforme podemos observar no segundo capítulo. 

Agora vamos expor aspectos do método: tipo de pesquisa, estratégias de abordagem, as 

fontes e o movimento de construção dos dados e das informações, bem como o modo de 

tratamento com o que desenvolvemos no exercício de construção da nossa pesquisa. 

Nessa perspectiva, convocamo-nos agora a se aproximarem dos caminhos que 

trilhamos, ao tomar como objeto de estudo a função política-pedagógica do Conselho Escolar 

da Escola Municipal Antônio Campos.  

3.1 O MÉTODO E AS ESTRATÉGIAS DA BUSCA E CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

PARA A UNIDADE DO DIVERSO 

O concreto é concreto, porque é a síntese de 

muitas determinações, isto é, unidade do diverso. 

Por isso, o concreto aparece no pensamento como 

o processo da síntese, como resultado, não como 

ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto 

de partida e, portanto, o ponto de partida também 

da intuição e da representação. (Karl Marx) 

 

Assumimos como método, no curso da nossa pesquisa, o Materialismo Histórico e 

Dialético. Trata-se de um método aberto, cuja referência é a percepção de que a realidade ou 

concretude da vida não são dadas por ideias, pensamentos ou conceitos, mas são as evidências 

materiais as quais se apresentam à consciência que nos permitem uma aproximação da realidade 

ou da concretude da vida em seu acontecendo.  

Nesse sentido, sintonizamo-nos com a concepção de Gamboa (2012, p. 28): “[...] o 

método ou modo, ou caminho, de chegar ao objeto, o tipo de processo para chegar a ele, é dado 

pelo tipo de objeto e não o contrário [...]”. 

Como campo empírico, para a construção da nossa pesquisa, seguimos o que pulsava 

no objeto de pesquisa e elegemos a Escola Municipal Antônio Campos, uma unidade de ensino 

que integra o sistema municipal de ensino de Natal. 
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A Escola estudada se situa no bairro de Mãe Luiza, Região Leste de Natal, no Estado 

do Rio Grande do Norte. A escolha do campo empírico se deu pelo fato de identificarmos que 

a comunidade local acredita na educação dessa instituição, entre outros motivos, pelo fato de 

ter sido essa escola, no ano de 2015, protagonista de um diferencial em relação às outras 

públicas do bairro de Mãe Luiza, que se manifestou de duas formas: ter ganhado o Prêmio 

Nacional Referência em Gestão Escolar e atingido o patamar de 6.5 no IDEB. 

Esses três elementos: credibilidade da comunidade local na escola, conquista de um 

prêmio de gestão e média do IDEB (na ordem de 6.5) foram os elementos que despertaram 

nosso interesse em compreender como o Conselho Escolar exerce sua função política-

pedagógica nessa escola.  

Para construirmos nossa compreensão, foram entrevistados conselheiros escolares com 

mandato estabelecido para o exercício de maio de 2014 a maio de 2017. Nesse universo de 

sujeitos da pesquisa, estabelecemos como critério a paridade existente nesse colegiado, o que 

nos conduziu a entrevistar representantes de cada segmento no mesmo mandato. Assim, foram 

entrevistados pais/mães, estudantes, funcionários, professores e gestores. Totalizamos um 

universo de dez conselheiros interrogados. 

Para realizarmos a entrevista recorremos à concepção formulada por Barbosa Júnior 

(2002), cuja denominação é: entrevista livre conversacional. Trata-se de um tipo de entrevista 

caracterizada por ter uma pergunta de partida, e a partir da resposta do entrevistado, instaurar-

se uma conversa.  

A conversa flui de modo mais leve, pois como não existem perguntas pré-estabelecidas 

para o pesquisador, abre-se um campo de possibilidades cujo resultado depende do modo como 

entrevistador e entrevistado se comportam no curso do diálogo.  

No total, foram dez entrevistados. Para a realização das entrevistas, recorremos à direção 

da escola para pegar os contatos dos conselheiros e, assim, fizemos o agendamento prévio. Os 

participantes foram entrevistados individualmente, um de cada vez. O registro se deu através 

da gravação da fala.  

O tratamento das informações levantadas com as entrevistas se deu pela transcrição 

literal das falas. Algumas vezes, a partir da escuta e da transcrição das falas, sentimos a 

necessidade de voltarmos ao entrevistado para compreendermos algumas de suas expressões, 

sentidos ou significados atribuídos em determinados momentos de sua fala; em outras situações, 

voltávamos simplesmente para complementarmos informações.   

Além da escuta das vozes dos conselheiros escolares da E. M. Antônio Campos, a 

pesquisa de campo foi nutrida pelas análises de documentos dessa escola, como o Projeto 
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Político-Pedagógico (PPP); o Regimento da Escola; o Plano de Desenvolvimento da Escola; o 

Plano de Gestão; as atas das reuniões do Conselho Escolar; os relatórios e os vídeos. 

Ademais, observamos uma reunião do Conselho Escolar e fizemos visitas sistemáticas, 

realizadas por um período de seis meses, para vivenciarmos a dinâmica diária da unidade de 

ensino estudada.   

Para a análise dos dados levantados com a pesquisa, utilizamos a contribuição da 

“matriz paradigmática” (GAMBOA, 2012) – um instrumento cuja finalidade é de organizar os 

diversos recursos utilizados no ato da produção de conhecimentos. Essa matriz paradigmática 

contribuiu para construirmos a síntese (o concreto) do movimento intenso e simultâneo entre o 

real e o abstrato, que se entrelaçam na pergunta e resposta acerca da função política-pedagógica 

do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos.  

A matriz paradigmática norteou a elaboração para a resposta da questão 

problematizadora desta pesquisa: o Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos 

exerce a função política-pedagógica? Para encontrarmos a resposta, realizamos, além dos 

instrumentos e procedimentos mencionados anteriormente, tais como, entrevista livre 

conversacional, análise de documentos da escola e observações; um exercício sistemático e 

profundo de análise, traçando a relação entre fatos, teorias e concepções. Isso se materializou a 

cada momento que realizávamos uma entrevista e sentíamos a necessidade de fazer uma 

observação para verificar as hipóteses levantadas, a partir das falas dos entrevistados. Após o 

confronto das falas com as observações, frequentemente buscávamos leituras de documentos 

da escola que pudessem apontar comparações e reflexões assim como teorias que nos 

possibilitassem fazer a relação das partes com o todo e do todo com as partes. Esse processo de 

concreção (KOSIK, 1976) nos possibilitou encontrarmos a resposta para a pergunta de partida 

da pesquisa.  

Eis aqui alguns caminhos percorridos no processo de construção dos dados e das 

informações, além do modo como os tratamos para, então, compreendermos aspectos do objeto 

de estudo que assumimos como nosso a-se-pensar. Agora, vamos nos aproximarmos da escola 

e da sua comunidade. 

3.2 ANTÔNIO CAMPOS E MÃE LUIZA: O CENÁRIO  

Não poderíamos apresentar o que nos foi dado a conhecer, sem tratarmos um pouco do 

cenário, ou dos lugares como o bairro e a escola, onde se situa nosso objeto de estudo. Eles se 

interpenetram e geram fendas, pelos quais podem se vislumbrar outras possibilidades e modos 

de vida, que rompem com a narrativa corrente de que Mãe Luiza é um bairro marginal na cidade 
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do Natal, ou que a escola pública não é lugar de educação com qualidade socialmente 

referenciada.  

Por isso, chamamo-nos a junto conosco abrir as cortinas e visualizar o cenário, no qual 

acontecem processos político-pedagógicos que resultam em credibilidade social na educação 

que se faz, com altos índices de desenvolvimento e com prêmio de gestão escolar. Vejamos um 

pouco da escola e da comunidade onde ela se localiza.  

3.2.1 Escola Municipal Antônio Campos: Que escola é essa?  

A Escola Municipal Antônio Campos é uma escola da rede pública de ensino do 

município do Natal. Está situada na Rua João XXIII, no bairro de Mãe Luiza, região Leste de 

Natal/RN (FIGURA 1). 

Figura 1 - Escola Municipal Antônio Campos 

 
Fonte: Thyrone Barbosa. 

Essa escola, que tem o mar na composição de seu cenário, nasceu da necessidade da 

população do bairro em atender as crianças na faixa etária correspondente aos anos iniciais. Foi 

fundada no ano de 1990, passando a funcionar, a princípio, em uma casa residencial e, somente 

no ano de 1992, ganhou seu prédio próprio, que funciona até hoje na mesma localidade.  

A Escola Municipal Antônio Campos tem seis salas de aula que funcionam no turno 

matutino e vespertino, no atendimento ao Ensino Fundamental anos iniciais (do 1º ao 5º ano), 

acolhendo uma média de 360 estudantes por ano letivo, com faixa etária de seis a dez anos, 

distribuídos nos dois turnos de funcionamento.  
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A escola trabalha com crianças, fato que nos despertou o interesse para saber um pouco 

mais sobre as condições de vida e os cuidados que as envolvem. Para tanto, buscamos o Projeto 

Político-Pedagógico da Escola para alguma informação sobre aqueles que cuidam das crianças.  

Nesse sentido, encontramos no PPP 2013 da escola dados que revelam aspectos sócio, 

cultural e econômico que nos ajudaram a compreender um pouco mais os movimentos político-

pedagógicos que lá acontecem. De acordo com dados contidos nesse PPP, 6,6% dos pais são 

responsáveis pelas crianças; 54% dos cuidadores são mães; 29,7% das crianças são 

declaradamente cuidadas por pai e mãe e, apenas 9,7% dos estudantes são cuidados por outros 

responsáveis. Os cuidadores moram em uma casa própria ou outro tipo de moradia. Quando 

buscamos saber sobre a moradia, deparamo-nos com os seguintes percentuais: 21, 3% dos que 

cuidam das crianças moram em casa alugada; 53,3% moram em casa quitada; 1,4%, moram em 

casa financiada; 23,5%, moram em casa de parentes e, apenas 0,5% não responderam. 

No que diz respeito à quantidade de pessoas que habitam na mesma casa, foi possível 

identificar com a leitura do Projeto Político-Pedagógico da escola, que 52,2% dos estudantes 

moram em casas que habitam entre 2 ou 4 pessoas; 47,9 habitam em casas onde residem 5 ou 

mais pessoas. 

Além da moradia, importava-nos uma aproximação da situação trabalhista dessa 

população e, examinando os arquivos da escola, foi possível saber que, entre os 25,3% dos 

cuidadores das crianças, apenas um trabalha com carteira assinada. Quando tinham duas ou três 

pessoas na família trabalhando nestas condições, esse índice baixa para 0,4%. Mas, quando 

buscamos saber quantas famílias se sustentam sem ter nenhuma pessoa em casa com carteira 

assinada, esse índice salta para 70,7% das famílias dos estudantes da referida escola. 

Quanto à renda familiar, foi possível mapear a seguinte configuração: 62,5% das 

famílias produzem até um salário mínimo por mês; 33% chegam a ganhar até três salários 

mínimos e, acima de 4,5 salários mínimos temos apenas 4,5% das famílias.  

Esses dados estatísticos nos revelam que a maioria dos estudantes da Escola Municipal 

Antônio Campos são cuidados apenas pela mãe, sobrevivendo com uma renda familiar de um 

salário mínimo, sem carteira assinada, e dividem sua moradia com mais de duas pessoas.  

Essas características sociais e econômicas nos indicam uma comunidade que vive uma 

situação de vulnerabilidade dentro desses aspectos. Talvez, essa configuração da comunidade 

alimente a crença das crianças e de seus cuidadores na Escola Antônio Campos, tomando-a 

como uma fresta que os faz vislumbrar outras possibilidades para a sua existência no mundo.  

Sabemos que a mobilidade social não acontece apenas pelo grau de escolaridade que se 

possua. Mas, por outro lado, reconhecemos que na situação em que as crianças e seus familiares 
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vivem, os estudos se constituem em uma possibilidade de criar uma condição diferenciada da 

experimentada até então.   

Possivelmente, essa configuração social e econômica, relacionadas aos resultados que a 

Escola obteve em 2015 (e continua obtendo em seu cotidiano), explique o porquê dessa unidade 

de ensino se constituir no objeto de desejo das famílias em Mãe Luiza e fora desta comunidade. 

Fomos informados de que as famílias tinham disposição para entrar em uma fila de longa 

duração, chegando mesmo a durar semanas.  

Esse processo fez com que a Promotoria da Educação interviesse junto à Secretaria 

Municipal de Educação para encontrar uma alternativa, no sentido de melhor administrar a 

matrícula para novatos nessa escola. Assim, a solução encontrada a partir de 2015, e que se 

mantem na atualidade, é que a matrícula dos novatos seja realizada por meio de um sorteio que 

é normatizado por portaria da Secretaria Municipal de Educação (SME).  

Para maiores esclarecimentos acerca do referido processo, trazemos uma fala da diretora 

pedagógica da Escola Municipal Antônio Campos:  

[...] agora a questão do sorteio, porque só pode vir para cá alunos sorteados. 

Então, os funcionários queriam que os netos, os filhos viessem estudar aqui. 

Aí elas [se refere aos conselheiros escolares] sugeriram a gente ir à 

Promotoria. Não temos vagas suficientes para atender todas as crianças do 

bairro. Temos outras escolas, as escolas estaduais, mas a comunidade não quer 

colocar as crianças nas outras, só querem aqui. [...] Aí ligamos para Doutora 

Zenilde [Promotora da Educação] e ela disse que realmente a orientação é 

essa, o funcionário não pode ter privilégios (INFORMAÇÃO VERBAL). 

O relato da diretora pedagógica nos permite perceber a importância da Escola Municipal 

Antônio Campos para o bairro e saber como a direção resolve os conflitos, buscando o diálogo 

com o Conselho Escolar e com a Promotoria da Educação.  

Essa prática dialógica constrói relações de pertencimento, de co-responsabilidade nas 

decisões. É um exercício da democracia. Com isso, notamos que o “pensar junto” vai desde o 

planejamento da distribuição das matrículas para o egresso da população do bairro na faixa 

etária escolar dos anos iniciais, até o fazer pedagógico diário; como podemos verificar no 

Dossiê do Prêmio Nacional Referência em Gestão Escolar, ano base 2015 (uma autoavaliação 

realizada pela escola para a inscrição nesse concurso), a saber: 

Outro aspecto determinante é o sentimento de pertencimento da comunidade 

escolar. Todos são protagonistas deste processo e se sentem responsáveis por 

uma escola pública que oferece um ensino de qualidade numa região com 

quatro escolas estaduais que vêm apresentando sérios problemas quanto à 

qualidade da aprendizagem. Segundo relatos das famílias deste e de outros 

bairros, eles desejam matricular seus filhos conosco porque nesta escola tem 

aula todo dia e os alunos aprendem. Vários moradores tem se mudado para 
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fugir da violência, mas fazem questão de que os filhos continuem estudando 

na escola porque acreditam no trabalho que realizamos (PMN, 2015, p. 12). 

O sentimento de pertencimento aparece como elemento que, no conjunto dos 

ingredientes que proporcionam a qualidade da educação da Escola Municipal Antônio Campos, 

é um tempero que não pode faltar. Tal sentimento leva a outro: o da responsabilidade pelo 

processo de aprendizagem do estudante.  

No PPP da Escola Municipal Antônio Campos (2006), a responsabilidade, assim como, 

a qualidade aparece como um valor:  

É responsabilidade de todos os segmentos assumirem a Escola como uma obra 

comum, cujas ações de cada sujeito e de cada grupo contribuem, efetivamente, 

para os resultados alcançados e para a autonomia preconizada em documentos 

oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (PMN, 2006, p. 23-

24).  

A relação de cumplicidade com o fazer bem, que envolve todos os profissionais numa 

espécie de “pacto” pela aprendizagem de todos os estudantes, oferece à comunidade escolar 

uma autoria que a torna singular: “É pela qualidade do seu trabalho, assegurada pelo 

compromisso e competência de cada profissional, demonstrada nas atividades executadas, que 

a escola espera conquistar a credibilidade junto à comunidade” (PMN, 2006, p. 23).  

No Quadro 1 mostramos a média do IDEB das escolas públicas, Ensino Fundamental 

(anos iniciais), na qual a Escola Antônio Campos desponta apresentando uma pontuação 6.5, 

maior que a média do Brasil. Esses resultados na aprendizagem consolidam a credibilidade 

diante da comunidade e da sociedade, em geral. 

Quadro 1 – Comparativo IDEB da EMAC/Média do IDEB das escolas públicas municipais e 

estaduaisestaduais 

Fonte: INEP/2017. 

Esse número revela o esforço coletivo de uma escola, localizada em uma comunidade 

cuja população vive uma situação de vulnerabilidade social. Trata-se de um resultado que se 

constrói a partir de dois indicadores: uma prova e o fluxo. Nesse sentido, há o indicativo de que 

a escola vem fazendo bem sua tarefa de educar, mas não podemos ser ingênuos de crer que 

apenas tais indicadores avaliam todo um processo de educação escolar, pois nessa avaliação 

não entra a estrutura física da escola, nem o quadro docente, nem a estrutura da biblioteca, 

IDEB/2015 

Brasil 5,3 

Rede Pública Estadual 5,8 

Rede Pública Municipal 5,3 

Escola Municipal Antônio Campos 6,5 
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muito menos os efeitos e os sentidos que os conteúdos ministrados têm para o modo de ser e de 

se viver na comunidade. 

Assim, reconhecemos que o dado indicador tem sua importância, mas isoladamente e 

sem ser submetido a uma análise crítica perde sua força, quando se pensa em uma escola 

emancipadora. Utilizamos o termo emancipadora aqui numa perspectiva freiriana quando ele 

diz que: “Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, 

por sua vez se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir dele novo pronunciar” 

(FREIRE, 2005, p. 90)  

 Do ponto de vista do corpo docente, levantamos a informação de que a equipe da Escola 

Municipal Antônio Campos é formada por vinte e seis professores da rede pública municipal 

de ensino, distribuídos nas funções de docência, coordenação, inspeção e direção.  

Além dessas funções, três desses profissionais se encontram readaptados, ocupando 

cargo no laboratório de informática e na sala de leitura. No Plano de Carreira dos professores 

do Ensino Fundamental do Município do Natal existe um único cargo: o de professor. Este pode 

exercer docência ou função de apoio à docência.  

No sistema municipal de ensino de Natal, a jornada semanal para os professores do 

Ensino Fundamental é de 20 horas semanais (destas, 16 horas são destinadas à docência e 4 

horas são para atividade de planejamento e formação continuada). Essa jornada tem a seguinte 

referência salarial: o salário inicial do Professor Nível 1 (com formação 

graduação/Licenciatura) é de R$ 2.176,47 e o salário inicial do Professor Nível 2 (com pós-

graduação) é de R$ 2.811,76 (QUADRO 2).  

Quadro 2 – Quantitativo de professores da EMAC/função que atua/salário base 

Prof./função 

N1 N2 

Professor 

contrato 

seletivo 

Quant. 

Salário 

Base 

Inicial 

Salário 

Base 

Final 

Quant. 

Salário 

Base 

Inicial 

Salário 

Base 

Final 

Quant. Salário 

Docente 06 2.176,47 4.309,25 11 2.811,76 5.171,10 - - 

Coordenador - - - 02 - - - - 

Diretor 01 - - 01 - - - - 

Inspetor 01 - - - - - - - 

Readaptado 02 - - 01 - - - - 

Prof. seletivo - - - - - - 01 - 

Total 10 - - 15 - - - - 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos/Secretária Municipal de Educação – Natal/RN. 
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Para uma maior visibilidade da situação salarial dos docentes que atuam no sistema 

municipal de ensino, em especial da escola pesquisada, a Quadro 2 e a Figura 2 apresentam o 

demonstrativo da equipe da Escola Municipal Antônio Campos e o detalhamento dos salários 

dos professores efetivos da rede municipal de ensino por níveis e classes. 

Figura 2 – Quadro da remuneração básica dos profissionais de Magistério por níveis e classes 

(salários dos professores de Ensino Fundamental do Município do Natal) – Janeiro/2017 

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos da SME. 

A apresentação dessas informações salariais serve para mostrar que os docentes da 

Escola Antônio Campos fazem parte do quadro de professores da Secretaria Municipal de 

Educação, portanto não têm privilégios nos salários, na jornada e nas condições de trabalho em 

relação aos demais profissionais da sua categoria e, mesmo assim, prestam um serviço com 

bons resultados para a comunidade escolar e local. 

Com esse argumento, não queremos culpabilizar ou responsabilizar exclusivamente os 

professores, mostrando que se esses obtêm bons resultados os outros podem/devem conseguir 

também. Não se trata desse tipo de raciocínio, pois estamos fazendo uma pesquisa e qualquer 

indício de redução ou apelo a uma narrativa que gere uma falsa consciência deve ser refutado 

em nosso estudo.  

Na nossa pesquisa, trata-se de considerar as condições materiais e, nesse caso específico, 

importava-nos saber se essa escola, com esses resultados, tinha algum tipo de tratamento 

diferenciado por parte da Prefeitura que explicasse o empenho do quadro docente.  

 Assim sendo, parece-nos que o diferencial dessa instituição de ensino começa desde a 

sua construção, pois nasceu da mobilização da comunidade por uma escola de Ensino 

Fundamental, anos inicias, para atender as suas crianças. 
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Além disso, a Escola Municipal Antônio Campos tem como patrono o Professor e 

Geógrafo “Antônio Campos Silva”, cujas razões de sua escolha estão indiciadas nos arquivos 

da escola, no PPP (2013):  

Quando uma criança cresce sem abandonar o espírito investigativo, torna 

profissão a sua curiosidade e ainda se dedica ao trabalho social e a, 

generosamente, compartilhar o seu conhecimento com os outros, esse ser 

humano merece ser homenageado como patrono de uma escola (PMN, 2013). 

Para uma maior aproximação da imagem do patrono, nos foi possível disponibilizar 

nessa dissertação uma imagem do patrono da escola: 

Figura 3 – Antônio Campos Silva (Patrono da EMAC) 

 
Fonte: Arquivo da E. M. Antônio Campos. 

Antônio Campos Silva era seridoense de Curras Novos/RN; veio do interior do estado, 

nascido em 1940, faleceu ainda jovem, aos trinta e dois anos. Tinha como hobby a pesquisa; 
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por isso, ainda como estudante, já reunia amigos para investigar achados arqueológicos. No 

entanto, não se contentava só em fazer descobertas, ia além, desenvolvia trabalho voluntário 

em escolas públicas, ministrando palestras sobre aspectos básicos de saúde e higiene. 

Durante alguns momentos da pesquisa, fui levada a pensar que provavelmente a 

curiosidade de Antônio Campos Silva e o amor maternal de Luiza, foi o que fez brotar a Escola 

Antônio Campos com uma pedagogia do fazer educação bem, de tal modo que parece ser esse 

o espirito que afeta os profissionais que ali trabalham. 

3.2.2 Mãe Luiza: uma comunidade cravada no alto do morro 

O bairro de Mãe Luiza foi criado pela Lei nº 794, de 23 de janeiro de 1958, muito embora 

sua formação tenha se iniciado ainda na década de 1940. Constituído em cima de um morro 

com pessoas que vinham do interior em busca da sobrevivência, é uma região privilegiada pelas 

belezas naturais.  

Figura 4 – Bairro de Mãe Luiza 

 
Fonte: Google Imagens. 

A Figura 5 apresenta o bairro que se situa entre o verde da mata e o azul do mar. 

Localizado mais precisamente na Região Administrativa Leste, da cidade do Natal/RN. Limita-

se ao Norte com Areia Preta/Oceano Atlântico; ao Leste com o Oceano Atlântico; ao Oeste com 

o Bairro de Petrópolis e com o Parque das Dunas e ao Sul, com o Parque das Dunas. A princípio, 

foi batizado pelo nome de Mata do Bode, depois, de Novo Mundo, e por fim, Mãe Luiza, em 
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homenagem à parteira Luiza que morava nessa comunidade e era reconhecida pelos moradores 

pela sua solidariedade. “Desde 1951, com a construção do farol, o bairro Mãe Luiza ilumina a 

chegada das embarcações em nossas praias. Lugar de resistência, Mãe Luiza continua firme na 

construção de uma comunidade solidária” (NATAL, 2012).  

De acordo com o Plano Diretor de Natal, Lei Complementar nº 082 de 21 de junho de 

2007, esse bairro é considerado como Área Especial de Interesse Social. No entanto, mesmo 

nessas condições especiais, os moradores travam lutas constantes em resistência à especulação 

imobiliária, pois, por ser um local agraciado com o mar, as dunas, a mata e um farol que ilumina 

a praia, tornou-se uma região turística. 

De acordo com o PPP (2013), Mãe Luiza tem uma população de 14.828 habitantes em 

que a renda domiciliar per capita % nos domicílios particulares permanentes é de mais de 1/4 a 

1/2 salário mínimo para 28.18%; mais de 1/2 a 1 salário mínimo para 35.48%; mais de 1/8 a 

1/4 de salário mínimo para 11.23%; e mais de 1 a 2 salários mínimos para 13.10%, totalizando 

87,99 % dos domicílios com renda de mais de 1/8 até 2 salários mínimos (PMN, 2013).  

Esses números indicam que o povo de Mãe Luiza no “movimentar-se” da vida encontra-

se numa situação de contraste entre o esbanjamento da sua beleza natural e a escassez das 

necessidades básicas fundamentais para viver bem.  

Assim como existe o farol nessa comunidade, há uma escola que vem sendo referência 

para os processos de educação escolar da cidade. Antônio Campos já irradia e lança luzes para 

que outras instituições educativas não venham a naufragar. Por isso, buscamos uma 

aproximação das concepções e modos de operar do Conselho Escolar da Escola Municipal 

Antônio Campos.  
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4 GESTÃO DEMOCRÁTICA E GESTÃO GERENCIAL: QUAL O LUGAR QUE O 

CONSELHO ESCOLAR OCUPA? 

 

O senhor ... Mire veja: o mais importante e 

bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 

maior é o que a vida me ensinou. Isso que me 

alegra, montão. (Guimarães Rosa) 

 

4.1 RAÍZES DO MODELO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR NO BRASIL 

O povo brasileiro é um povo com genética, cultura e sangue misturados. Nossos nativos 

eram formados por tribos com costumes, dialetos e identidades distintas. Moravam e cuidavam 

da terra, extraindo dela somente o necessário para a sua existência. A Sociedade, de forma 

preconceituosa, convencionou-se a chamá-los de índios15.  

Depois vieram os povos invasores (os portugueses). Estes se denominaram os donos da 

terra brasileira. Sua posse estava acordada por meio do tratado de Tordesilhas – um acordo 

realizado entre Portugal e Espanha, no ano de 1494, que dividiu as “terras descobertas” e “por 

vir a serem descobertas” entre essas duas potências mundiais daquela época.  

Os povos portugueses, diferente de outros povos europeus, não fizeram da diferença 

étnica um impedidor para procriação da espécie. Por isso, somos filhos dos nativos, dos colonos 

e dos afrodescendentes, que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, logo, segundo 

Cunha (2002), somos um povo mestiço.  

Na convivência com a pluralidade cultural construímos o nosso jeito de ser brasileiro. 

Todas as nações têm um “mito nacional” (SOUZA, 2009). Este é uma característica que é 

própria, peculiar de uma nação. Por exemplo, tornou-se mito que o povo brasileiro é um povo 

cordial, hospitaleiro e alegre. Essa é a nossa marca, a nossa identidade. Segundo Souza (2009): 

O “mito nacional” é a forma moderna por excelência para a produção de um 

sentimento de “solidariedade coletiva”, ou seja, por um sentimento que “todos 

estão no mesmo barco”, e que, juntos, formamos uma unidade. Sem a 

                                                 
15 Mignolo (2008) ao fazer sua abordagem acerca da opção descolonial como desobediência epistêmica 

traz o elemento identidade em política como condição fundamental para a ruptura com as identidades 

construídas pelos discursos europeus modernos e matriz colonial racial. Para Mignolo pensar 

descolonialmente é: “pensar politicamente em termos e projetos de descolonização”. De acordo com 

essa concepção pode-se afirmar que não há índios, no sentido da generalização, mas sim tribos, numa 

perspectiva do respeito a singularidade de cada povo. 
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construção de um sentimento de “pertencimento coletivo” desse tipo, não 

existe nação no sentido moderno, nem sentimento de compartilhamento de 

uma mesma história e de um mesmo destino (SOUZA, 2009, p. 29). 

Souza (2009) atribui a Gilberto Freyre, na obra Casa Grande e Senzala, a 

responsabilidade pela disseminação do mito da brasilidade, por meio do componente racial 

mestiço. Segundo o autor, a defesa por Freyre da mistura de raça como uma riqueza cultural 

própria do nosso país, assim como, a defesa que ser um povo mestiço nos favorece posição de 

privilégio impulsiona a construção de uma identidade nacional brasileira.  

Nesse sentido, Souza (2009) relata:  

A construção do mito tem que ser o caminho para a construção da “identidade 

nacional”. Nesse terreno, para que a “invenção” efetivamente “pegue”, o 

comunitário tem que coincidir com o pessoal, os sentimentos públicos, com 

nossos sentimentos mais íntimos (SOUZA, 2009, p. 33-34).  

Ainda para o autor supracitado, a identidade nacional é um elemento necessário para a 

consolidação e resistência diante de situações diversas, pois: 

[...] uma identidade nacional eficiente constrói a base não apenas da 

solidariedade grupal dominante, mas também, em uma fonte indispensável, 

em condições modernas, para a própria constituição da identidade individual 

de cada um de nós. Assim, somos todos não apenas filhos de nossos pais e 

mães específicos o que nos confere uma biografia e, portanto, uma identidade 

peculiar, mas somos também, em grande medida, “filhos da nação com a qual 

nos identificamos” (SOUZA, 2009, p. 34). 

Mito é o consenso em torno de uma ideia a partir de um conjunto de representações 

imaginárias. O mito nacional, apesar de ser necessário para uma nação, como afirmamos 

anteriormente, também pode servir, em nome de uma solidariedade coletiva, para camuflar uma 

realidade de domínio de uma classe sobre outra, como é o caso do Brasil. De acordo com Souza 

(2009): 

A negação dos conflitos de toda espécie passa a ser concebida como atributo 

“positivo”, agora “articulado”, explicitado e desenvolvido como ideia e não, 

como antes, uma prática inconfessável. Está criado o nosso DNA simbólico, 

o DNA simbólico do Brasil moderno, um conjunto de ideias que legitimam 

práticas sociais e institucionais de toda espécie que se destinam, em última 

instância, a retirar qualquer legitimidade do diferente e da diferença, do crítico 

e dá a crítica (SOUZA, 2009, p. 37-38, grifos do autor). 

É com base no mito do brasileiro, povo emotivo, cordial, que se consolida a ideia de 

democracia do nosso país. Democracia baseada em relações sem conflitos. Ora, como se pode 

ser autônomo, legítimo na defesa das posições ideológicas, sem haver disputa de ideias? 

Conflitos? Como sairmos das amarras do estado opressor sem o rompimento da ordem 

estabelecida? A democracia do Brasil, parafraseando Holanda (2014), é real ou é um mero mal 

entendido?  
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Noberto Bobbio, no seu livro “O futuro da democracia”, publicado em 1984, faz uma 

discussão acerca da democracia que tem como pano de fundo os obstáculos não previstos e as 

promessas não cumpridas, no que se refere à aplicação da teoria da democracia (a democracia 

ideal) em situações reais na sociedade moderna.  

A essas nuances ou acomodações da democracia, Bobbio chama de “transformações” 

da democracia. Segundo Bobbio (2000): “Para um regime democrático, o estar em 

transformação é seu estado natural; a democracia é dinâmica, o despotismo é estático e sempre 

igual a si mesmo” (BOBBIO, 2000, p. 19).  

A premissa de que a democracia ganha a forma necessária a sua aplicação ao contexto 

histórico na qual está inserida revela um contraste entre a democracia ideal e a democracia real, 

nas palavras de Bobbio (2000), a promessa não cumprida:  

Todas são situações a partir das quais não se pode falar de “degeneração” da 

democracia, mas sim de adaptação natural dos princípios abstratos à realidade 

ou de inevitável contaminação da teoria quando forçada a submeter-se às 

exigências da prática. Todas, menos uma: a sobrevivência (e a robusta 

consistência) de um poder invisível ao lado ou sob (ou mesmo sobre) o poder 

visível [...] Pode-se definir a democracia das maneiras mais diversas, mas não 

existe definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade 

ou transparência do poder. [...] Enquanto a presença de um poder invisível 

corrompe a democracia, a existência de grupos de poder que se sucedem 

mediante eleições livres permanece, ao menos até agora, como a única forma 

na qual a democracia encontrou a sua concreta atuação (BOBBIO, 2000, p. 

20-21). 

Esse poder invisível está camuflado nas decisões tomadas pelos representantes do povo, 

num estado democrático, quando por trás do discurso que está decidindo ou fazendo o melhor 

para o país ou população, estão escusos os interesses de grupos que se perpetuam como 

dominantes.  

Esses grupos representam projetos de sociedade. Num país de economia capitalista, 

como o Brasil, o grupo hegemônico que disputa a representação política se reveste do discurso 

da democracia para manter sua condição de domínio.  

Dessa forma, a disputa está centrada na manutenção desse sistema. Assim, de acordo 

com os estudos de Schumpeter (1943 apud PATEMAN, 1992): “a democracia é um método 

político, ou seja, trata-se de um determinado tipo de arranjo institucional para se chegar a 

decisões políticas - legislativas e administrativas”.    

Assim, não só a escola, mas também, as demais instituições que servem de aparelhos 

ideológicos do estado (ALTHUSSER, 1985) reproduzem o modelo de sociedade, e 

consequentemente, de democracia, que se está convencionado. Dessa forma, podemos inferir 
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que a gestão democrática da escola segue o modelo de democracia que está posto na sociedade 

brasileira de um estado capitalista neoliberal. 

 O modo de produção capitalista está sempre criando novas estratégias para continuar 

sobrevivendo. O estado é uma instituição criada para manter a ordem, por isso, vai mudando 

seu perfil de acordo com as exigências da sociedade no qual está inserido. No Brasil, segundo 

os estudos de Pochmann (2017, p. 311), “a transição da sociedade agrária-escravista, no último 

quartel do século XIX, introduziu as bases materiais do estado capitalista” (Pochmann, 2017, 

p. 311). Sendo nosso país de economia capitalista, o estado brasileiro tem se adequado às 

mudanças impostas pelo capital.  

4.1.1 Conjuntura política e econômica capitalista 

No período de 1965 a 1973, havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital 

fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa, que impediam muita 

flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em mercado de consumo 

invariante (HARVEY, 1992) 

Além disso, a partir dos anos 1970, face ao seu crescimento distorcido e ao processo de 

globalização, o Estado entrou em crise, transformando-se na principal causa da redução das 

taxas de crescimento econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento da taxa 

de inflação (BRESSER PEREIRA, 1998).  

Nos anos de 1980, houve uma grande crise econômica que reduziu a taxa de crescimento 

dos países centrais à metade do que foram nos vinte anos que se seguiram à Segunda Guerra 

Mundial, levou os países em desenvolvimento a ter sua renda por habitante estagnada por 

quinze anos, e implicou no colapso dos regimes estatistas do bloco soviético (BRESSER 

PEREIRA, 1998).  

Essa situação tornou evidente que o fordismo e o keynesianismo16 já não estavam 

respondendo mais às demandas do mercado havendo, portanto, a necessidade da 

implementação de um novo estilo de produção. Assim, as décadas de 1970 e 1980 foram 

marcadas por uma reestruturação econômica e reajuste social e político (HARVEY, 1992).  

Desse modo, o capitalismo passa a se apresentar com um novo formato: o 

neoliberalismo. Este vem acompanhado de uma nova estratégia de produção, a acumulação 

                                                 
16 O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista 

inglês John Maynard Keines, que defendia a ação do estado na economia com o objetivo atingir o pleno 

emprego. 
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flexível17, deixando para trás a rigidez característica do taylorismo e do fordismo. Assim, o 

Estado também teve que sofrer reformas para se adequar à nova ordem do capital, passando de 

Estado mínimo a Estado regulador. 

4.1.2 Na conjuntura nacional 

Bresser Pereira, quando ministro da administração federal e reforma do Estado, 

apresenta uma análise sobre a reforma do Estado brasileiro dos anos de 1990. Nesse estudo, ele 

defende que a tentativa de implementação da política neoconservadora do estado mínimo, 

orientada para atender aos interesses do mercado, não teve sucesso. A partir dessa constatação, 

Bresser Pereira (1998) propõe uma reforma do Estado fundamentada em: 

[...] quatro problemas que, embora interdependentes, podem ser distinguidos: 

(a) um problema econômico-político - a delimitação do tamanho do Estado; 

(b) um outro também econômico-político, mas que merece tratamento 

especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um econômico-

administrativo - a recuperação da governança ou capacidade financeira e 

administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e 

(d) um político - o aumento da governabilidade ou capacidade política do 

governo de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. 

(BRESSER PEREIRA, 1998, p. 7-8). 

A delimitação do tamanho do Estado, de acordo com a proposta de reforma de Bresser 

Pereira (1998), inclui três elementos necessários: privatização, publicitação e terceirização. 

Quanto à definição do papel regulador do Estado, diz respeito ao maior ou menor grau de sua 

intervenção no funcionamento do mercado.  

Já em relação à recuperação da governança, a reforma proposta aponta um aspecto 

financeiro – a superação da crise fiscal –, um estratégico – a redefinição das formas de 

intervenção no plano econômico-social – e um administrativo – a superação da forma 

burocrática de administrar o Estado.  

No que diz respeito ao aumento da governabilidade, estão incluídos dois aspectos: a 

legitimidade do governo perante a sociedade, e a adequação das instituições políticas para a 

intermediação dos interesses (BRESSER PEREIRA, 1998). 

A proposta da reforma do Estado, idealizada por Bresser Pereira (1998) e implementada 

no Brasil a partir dos anos de 1990, direciona para um Estado regulador, voltado para os 

interesses do mercado. Isto nos faz inferir que o estado democrático brasileiro, que tem como 

máxima “o poder emana do povo”, camufla um poder oculto, invisível: o poder do mercado.  

                                                 
17 Segundo Harvey (1992, p. 140), a acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a 

rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e dos padrões de consumo. 
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Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que a democracia, na ótica neoliberal, é uma 

estratégia para garantir a governabilidade e sustentabilidade do Estado. O que está em jogo, na 

realidade, é a política de reestruturação capitalista iniciada no Brasil, no início da década de 

1990, para se contrapor à política de estado mínimo que já não estava mais dando conta dos 

anseios do capitalismo.  

A premissa da reestruturação capitalista, segundo Bresser Pereira (1998): 

[...] será sempre o do regime democrático, não apenas porque a democracia é 

um valor final, mas também porque, no estágio de civilização que a 

humanidade alcançou, é o único regime que tem condições de garantir 

estabilidade política e desenvolvimento econômico sustentado (BRESSER 

PEREIRA, 1998, p. 50). 

Essa compreensão aliada ao que tratamos nesse tópico nos possibilitaram compreender 

que as raízes da gestão democrática se espraiam para fora e também estão dentro do processo 

de escolarização, pois onde estiverem os brasileiros estará arraigada a cultura política e social 

de um país complexo, cuja imagem mais próxima é o ornitorrinco18.  

Dada essa breve incursão no processo histórico e complexo da democracia no Brasil, 

questionamos sobre como e qual o lugar do Conselho Escolar na gestão democrática da escola. 

No tópico a seguir, discorremos sobre essa ideia. 

4.2 GESTÃO GERENCIAL 

No processo de reestruturação do sistema capitalista mundial, a educação entra como 

um elemento que não pode faltar no conjunto das medidas necessárias para a efetivação do 

estilo de produção econômica que se quer implementar; por isso, os organismos internacionais 

se reúnem para planejar também as reformas educacionais. Aqui nos deteremos na influência 

dessa política no campo da gestão da escola. 

 Em relação à gestão democrática da escola, o discurso que vem se propagando da 

exigência da participação utiliza-se do pretexto da descentralização para camuflar a real 

finalidade, que é transferir a responsabilidade do êxito ou fracasso escolar para a instituição 

educacional (SHIROMA et al., 2011). 

Nesse cenário, identificam-se os interesses dos organismos internacionais, dentre os 

quais, manter os lucros, isto é, realizar os mesmos serviços dentro de um padrão de qualidade, 

sem aumentar as despesas (KRAWCZYK, 2002). Para isso, são utilizadas várias estratégias, 

                                                 
18 O ornitorrinco é um mamífero que têm pelos, põe ovos, tem bico semelhante a de um pato, rabo 

semelhante a de um castor e membranas nas patas. Além dessas características físicas tem genes 

compartilhado com outros mamíferos, com repteis e com aves.  
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tais como, a gestão democrática que tem como carro chefe a descentralização dos recursos 

financeiros e a autonomia na administração desses recursos, esperando-se obter bons resultados. 

Caso não se tenha o retorno previsto, a responsabilidade é da comunidade escolar que não soube 

administrar bem os seus recursos.  

No Brasil, em meados dos anos de 1990, no mandato do Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso de Melo, foram instituídas as Unidades Executoras (UEX), com a 

finalidade das escolas administrarem seus recursos. A UEX funciona como uma espécie de 

empresa privada dentro da escola: possui vida própria, uma diretoria e um conselho fiscal. 

Trata-se de um sistema burocrático que requer conhecimento específico para administrá-lo. 

Conhecimentos estes que não estão inseridos nos currículos da formação acadêmica dos 

profissionais da educação nem na formação escolar dos estudantes. Os pais e/ou responsáveis, 

na maioria das vezes, também não têm esses conhecimentos específicos.  

Além desse caráter burocrático, cada recurso vem acompanhado de suas respectivas 

resoluções que determinam como deve ser aplicado; dessa forma, limitando a autonomia 

administrativa da escola. Nesse modelo de administração gerencial da escola, há uma tendência 

do diretor, no exercício do seu mandato, tornar-se um burocrata, um mero executor da política 

do Estado. E o Conselho Escolar, um mero fiscalizador de recursos financeiros. 

Assim, o que está por trás do discurso da institucionalização da democracia é na 

realidade a necessidade de sustentabilidade do estado. Democratizar em uma sociedade 

centrada na lógica do mercado representa uma contradição a ser superada, tanto no contexto 

das políticas públicas quanto nas práticas educativas desenvolvidas na escola (BRESSER 

PEREIRA, 1998). 

Nessa pesquisa, defendemos a democracia que oportuniza as relações igualitárias, a qual 

permite que as pessoas sejam sujeitos da sua história, e que não esteja voltada para atender aos 

interesses do capital, mas sim, da transformação da sociedade. Compreendemos que a gestão 

democrática da escola abre possibilidades para uma prática participativa. No entanto, para isso, 

faz-se necessário criar dentro do âmbito escolar mecanismos de promoção da participação. 

Dessa forma, o acompanhamento dos pais, alunos, professores e funcionários no 

cotidiano escolar deve ocorrer através de um processo de tomada de decisões coletivas. Essa 

participação é diferente da exigida pela política de reestruturação capitalista. 

O documento “Todos pela Educação” (TPE) influencia as políticas educacionais no 

Brasil e está inserido nessa concepção neoliberal. O TPE, de acordo com a análise de Shiroma 

et al. (2011), ancora-se numa visão conservadora, representada pelos argumentos de que a 
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educação vem “do berço”; os pais são corresponsáveis pela qualidade da educação e a culpa 

pelo fracasso deve ser compartilhada pela família e pela escola. Assim, segundo esses autores: 

[...] fica evidente um deslocamento da noção de participação no contexto da 

‘gestão democrática’ construída nas lutas dos anos de 1980 para a ideia da 

‘gestão participativa’ usada como estratégias de responsabilização 

(accountability), em que não se faz menção à participação como partilha de 

poder, mas apenas de responsabilidade. (SHIROMA et al., 2011, p. 239). 

Dando prosseguimento à análise, Shiroma et al. (2011), ao teorizarem que uma dupla 

função é atribuída aos pais, a de serem ao mesmo tempo colaboradores e avaliadores, aparece 

como desafio, a necessidade de permanente interação da escola com a família dos alunos.  Esses 

pesquisadores defendem que os pais devem ser convocados a participar dos Conselhos de 

Escola, das Associações de Pais e Professores (APP), a se envolverem com as atividades e 

programações da escola na tentativa de melhorar a qualidade de ensino. 

Assim sendo, as instituições de ensino devem assumir uma postura participativa e 

colaborativa em todas as atividades curriculares, propiciando meios para que a comunidade 

educativa crie uma nova consciência, uma nova sensibilidade, novas atitudes em relação à 

educação orientadas por uma cidadania exigente (SHIROMA et al., 2011).  Para esses 

pesquisadores, essa cidadania exigente é a difusão de uma nova representação tanto no que deve 

ser a participação dos pais, como também no que deve ser a escola e a educação.  

O pensamento defendido pelos autores supracitados revela uma realidade vivenciada na 

década de 1990 que atravessou o tempo e se instaura nos dias atuais, cuja exigência da 

participação apresenta-se como uma tendência não só dos movimentos sociais, mas também, 

dos organismos internacionais que interferem na política brasileira de democratização dos 

sistemas de ensino público.  

4.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

O foco é o mesmo: a gestão democrática. No entanto, os interesses com os resultados 

são antagônicos. Os movimentos sociais almejam por democracia na escola, na perspectiva de 

uma educação emancipatória defendida por Freire (1967). Isso significa dizer que o povo está 

se apropriando do conhecimento sistematizado (de construção de conceitos científicos) para 

sair do estágio da consciência ingênua e tomando consciência da realidade em que vive para 

assim, interferir e provocar as mudanças necessárias; isto é, tomar as rédeas da situação 

transformando a realidade. 

Percebemos que, mesmo havendo de um lado o desejo da comunidade escolar de ter 

uma vivência democrática e do outro, a pressão da institucionalização da gestão democrática 
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participativa através da transferência da responsabilidade, exclusivamente para a escola; ainda 

há alguns entraves para o efetivo exercício dessa participação no interior da escola. Tais 

dificuldades podem ser consequência de uma cultura escolar autoritária, burocrática, 

hierárquica e centralizadora, resquícios da mentalidade colonizadora que perdura até hoje.  

Bordenave (1983) denomina dois níveis de participação: a espontânea e a consciente. A 

participação espontânea, isto é, sem organização estável ou propósitos claros e definidos a não 

ser os de satisfazer necessidades psicológicas de pertencer, expressar-se, receber e dar afeto; 

obter reconhecimento e prestígio. Uma etapa superior a esta, é a do compromisso com a causa, 

isto é, a participação consciente, caracterizando-se como uma participação qualificada. Esse 

estágio é caracterizado pela corresponsabilidade na construção coletiva do projeto pedagógico 

da escola. O grupo estabelece metas coletivas e acompanha a aplicação das mesmas; há uma 

prática de avaliar a condução do processo e de pensar alternativas para resoluções de possíveis 

entraves ao projeto. Enfim, participar com qualidade, é participar imbuído de um sentimento de 

pertencimento, em que é instaurada a responsabilidade pelo projeto educativo da unidade 

escolar.  

Nas escolas da rede pública de ensino do município de Natal, por exemplo, há eleição 

para direção de escola e conselheiros escolares há trinta anos, no entanto, de acordo com os 

registros das eleições para Conselho Escolar tem unidades de ensino que apresentam 

dificuldades de constituir esse colegiado, por falta de voluntários da comunidade escolar que 

queiram ser conselheiros (NATAL, 2017).  

O autor Fanon, em sua obra, intitulada “Os condenados da terra”, publicada em 1968, 

defende a tese de que o nosso modo de pensar e agir é do colonizador; por isso, só é possível 

sairmos dessas amarras através de uma transformação violenta da nossa mentalidade que se dá 

por meio da descolonização do pensamento. É uma espécie de ruptura total com a ordem que 

está posta (FANON, 1968).  

Trazendo essa ideia para o campo da educação escolar, a reorganização do pensamento 

se dá numa perspectiva da democratização da escola; não só a nível do acesso com garantia da 

permanência e da terminalidade, mas principalmente, democratização no sentido de educar 

numa concepção emancipatória do ser humano (FREIRE, 1967).  

A prática da gestão colegiada é uma possibilidade para o desenvolvimento da autoridade 

pedagógica da comunidade escolar na construção de um projeto de educação escolar, numa 

perspectiva da autonomia intelectual dos estudantes. 

Apesar da institucionalização da gestão democrática ser algo salutar, por si só não dá 

conta da efetivação da participação dos pais, alunos, professores e funcionários no cotidiano 
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escolar (FERREIRA, 2000; PARO, 2002). O deflagrar do processo de construção da 

consciência coletiva da participação passa por diversos fatores, dentre os quais, destacamos a 

importância da existência de um Conselho Escolar atuante e comprometido no exercício da sua 

função política-pedagógica.  

Pelas falas dos conselheiros entrevistados e pelas observações realizadas no percurso 

dessa pesquisa, na Escola Municipal Antônio Campos há um clima que favorece o 

protagonismo do coletivo, como podemos constatar nas declarações dos conselheiros 

entrevistados: “Nós... Aqui é bem aberto. Na hora que a gente acha necessário procura ver, 

assim elas [se refere à direção] deixam a gente livre, qualquer hora que a gente precisa procura 

elas. Sempre discutimos em reunião do Conselho” (INFORMAÇÃO VERBAL DO 

CONSELHEIRO D). O Conselheiro B reafirma que a escola está enveredando por uma prática 

democrática: “Tudo que é decidido, proposto, passa pelo Conselho Escolar. Tudo é decidido 

nas reuniões do conselho” (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO B). 

Os relatos encontram respaldo no PPP da escola (2006), que tem a democraticidade 

como um dos eixos fundantes para a educação da comunidade de Mãe Luiza. A 

democraticidade está: 

[...] voltada para o fortalecimento dos processos de tomadas de decisões, 

coletivamente, através dos espaços de reuniões da equipe, assembleias de 

alunos em sala de aula, reuniões de pais, Conselho Escolar e conselho de 

liderança de classe. Para tanto, carece a definição do campo de atuação de 

cada segmento, evitando desencontros de encaminhamentos. A democracia 

pressupõe agregar a construção de uma disciplina necessária à vivência em 

comunidade participativa. Assim pensando, as regras de convívio social são 

elaboradas, discutidas e validadas pelo grupo, que fará das mesmas o seu 

norte, assegurando-lhes o direito à liberdade de expressão. [...] A diversidade, 

portanto, jamais será obstáculo para preservar a igualdade de oportunidades, 

especialmente em relação às situações de aprendizagens e convívio social. 

(PMN, 2006, p. 24). 

Observamos a materialização dessa prática da democraticidade por meio da sistemática 

de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar (QUADRO 3). 

Quadro 3 – Reuniões do Conselho Escolar: número de reuniões/ano (2012-2016) 

Data/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Reuniões Ordinárias 6 6 8 6 8 

Reuniões Extraordinárias - 5 3 2 1 

Assembleias 4 2 - - - 

Reuniões do Conselho Escolar mais Conselho Fiscal - - - - 3 

Total de reuniões/ano 10 13 11 8 12 

Fonte: Atas de reuniões do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos (2012 a 2017). 

Os dados do Quadro 3 nos mostram que trata-se de um colegiado atuante. Num exercício 

de cinco anos consecutivos, o Conselho Escolar se reuniu regularmente numa média de 6,5 
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reuniões ordinárias por ano. Os dados nos revelam também que, além das reuniões ordinárias, 

o conselho tem a prática de realizar reuniões extraordinárias, excetuando o ano de 2012 que não 

há nenhum registro de desse tipo de encontro. Ainda assim, há registro de quatro assembleias, 

o que é salutar numa gestão democrática, pois possibilita a ampliação da participação para além 

do colegiado. Os demais anos letivos apresentam um quantitativo significativo de reuniões 

extraordinárias, o que pode sinalizar que esse colegiado é convocado com certa frequência para 

se reunir.  

Quando o colegiado da escola desenvolve o sentimento de pertencimento e se implica 

com o projeto da escola, pode atingir o grau mais alto da participação o qual, de acordo com o 

pensar de Bordenave (1983), é o da autogestão. Esta se efetiva quando o grupo determina seus 

objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem referência a uma 

autoridade externa. 

 A partir da análise dos dados do quadro das reuniões do colegiado, podemos concluir 

que o Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos vem desenvolvendo seu 

protagonismo, apresentando-se como instância democrática da escola. Sua atuação é refletida 

na qualidade da educação dessa instituição, evidenciada no desempenho escolar dos seus 

estudantes que, quando comparado com o desempenho dos outros das demais escolas públicas 

do bairro, ocupa lugar de destaque, conforme os dados de desempenho que serão apresentados 

no capítulo seguinte.   
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5 A CONSCIÊNCIA DO CONSELHEIRO DA ESCOLA ANTÔNIO CAMPOS COMO 

MATRIZ DA FUNÇÃO POLÍTICA-PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESCOLAR  

 

A relação que tenho com o que me rodeia é a 

minha consciência. (Marx e Engels). 

 

Essa pesquisa empírica e teórica sobre a função política-pedagógica do Conselho 

Escolar da Escola Municipal Antônio Campos evidenciou que a credibilidade que a comunidade 

possui nessa escola, reconhecendo-a enquanto uma instituição educativa qualificada; com os 

resultados de maior IDEB da Cidade do Natal, acima da média das escolas públicas do Brasil, 

e ausência de registro de abandono e reprovação dos estudantes, é produto de uma ação que 

operacionaliza o que é próprio do Conselho Escolar – sua função política-pedagógica. 

O Conselho Escolar não é uma abstração, uma ideia ou um conceito, ele é de carne, osso 

e coração. São os conselheiros que lhe dão materialidade. Portanto, podemos sugerir que, em 

última análise, é na consciência dos conselheiros que as funções do Conselho, ou seja, aquilo 

que é próprio desse órgão colegiado se manifesta.  

Nessa perspectiva, a consciência enquanto manifestação do ser com o mundo, conforme 

nos sugerem Marx e Engels (2005, p. 51): “[...] jamais pode ser outra coisa do que o ser 

consciente, e o Ser dos humanos é o seu próprio processo de vida real”.  

Freire (1967) traz uma discussão acerca da consciência, como determinante para a 

libertação do homem. Para o autor, o homem só passa a existir a partir da tomada de consciência 

da sua condição de ser histórico, é o ser/estar no mundo e com o mundo. Assim, é preciso que 

as pessoas existam para que desenvolvam a sua consciência crítica.  

O estado vegetativo em que se encontra uma parcela da população do nosso planeta 

sobnega a condição de existência dessas pessoas no mundo. São simplesmente seres vivos. 

Neste caso, a luta é para continuar sobrevivendo. Encontram-se no estágio da intransitividade 

da consciência que representa um quase incompromisso com a sua existência (FREIRE, 1967). 

Isso significa que para a consciência crítica desenvolver-se, é preciso que a pessoa não somente 

esteja viva, mas que exista no sentido de ter poder de decisão, constituindo-se em autor da sua 

própria história.  

No curso da pesquisa, podemos perceber que na Escola Municipal Antônio Campos 

existe uma compreensão de que o Conselho Escolar é o espaço do debate, da decisão e do 

acompanhamento da implementação daquilo que foi decidido coletivamente.  

Observamos tal movimento quando esse colegiado se posiciona, conforme registro nas 

atas das reuniões, acerca da proposta da escola, do processo de ensino e aprendizagem, do 



57 

 

tempo pedagógico do estudante, da conduta de estudantes e professores, entre outros. 

Apresentamos alguns dos registros de atas das reuniões do Conselho Escolar que apontam para 

um conselho que tem a consciência do porquê da sua existência.  

Eis um fragmento do registro da ata do Conselho Escolar referente à reunião realizada 

no dia 14 de dezembro de 2012 na Escola Municipal Antônio Campos:  

A reunião iniciou-se com a fala da Senhora Verônica Bezerra sobre a 

avaliação da atuação do Conselho Escolar. Em seguida, as falas destacaram a 

importância da atuação da comunidade escolar para fomentar as lideranças 

sociais (PMN, 2017, p. 18, linhas 8-13).  

Há dois aspectos relevantes nesse fragmento do registro da reunião do conselho. O 

primeiro é o exercício da autoavaliação: os conselheiros avaliam a sua atuação como membro 

desse colegiado. A avaliação é uma prática necessária para o planejamento dos próximos 

passos; para identificar o que deu certo, o que precisa ser corrigido, o que necessita ser 

consolidado; e a partir daí, pensar o que fazer para superar os desafios. O segundo aspecto diz 

respeito à reflexão acerca da necessidade da participação da comunidade escolar.  

Tanto a atitude de avaliar, posta no fragmento anterior, como a de buscar a ampliação 

da participação da comunidade escolar são demonstrações da clareza que os conselheiros 

possuem a respeito das suas funções, buscando exercê-las.  

Na mesma ata, há o registro que demonstra a preocupação desse colegiado com a 

necessidade da escola em estabelecer canais de diálogos com os familiares ou responsáveis 

pelos estudantes; é na prática, a efetivação da função mobilizadora do Conselho Escolar d a 

Escola Municipal Antônio Campos:  

Retomando a importância da participação dos pais, Juarez, representante dos 

funcionários, sugeriu que fosse encaminhado aos pais um texto que abordasse 

essa temática [se refere à participação da comunidade]. E a Senhora Célia, 

representante de pais, sugeriu que fosse disponibilizada uma caixa de 

sugestões para ser lida durante as reuniões. As sugestões poderão ou não ser 

acatadas. Todos os participantes foram favoráveis às sugestões [...] (PMN, 

2017, p. 18, linhas 18-29). 

Na análise do livro de atas das reuniões do Conselho do período de 2012 a 2017, 

percebe-se um conselho que se preocupa com o pedagógico, pois esse tema é pauta de todas as 

reuniões desse colegiado. Como exemplo, selecionamos o fragmento que trata de um registro 

da ata da reunião do Conselho Escolar, do dia 29 de abril de 2015: 

[...] A presidente do Conselho, Professora Daniella Michelle Soares dos Reis 

Barbosa, iniciou a reunião dando os informes sobre a importância do 

Conselho Escolar se envolver com ações pedagógicas que possam contribuir 

para melhorar a aprendizagem dos alunos nos aspectos educacionais. Na 

sequência os membros do Conselho Escolar, Cristina Vasconcelos da Silva e 
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Silva, segmento responsável titular, Genúbia Alves da Silva, segmento 

professor suplente, Jarionete Firmino Nascimento, segmento responsável 

suplente, Raquel Marinho de Meneses, diretora pedagógica, concordaram em 

participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. [...] A diretora 

pedagógica informou e convidou os conselheiros a participarem da reunião de 

pais [...] Nesta reunião serão apresentados os membros do Conselho Escolar, 

o Regimento Escolar [...] (PMN, 2017, p. 58, linhas 6-16 e linhas 23-28, grifo 

nosso). 

O fragmento anterior mostra um compromisso firmado do Conselho Escolar com o 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e com o funcionamento da escola. 

Representa uma tomada de consciência da essência da sua existência, o fazer-se parte do 

processo educativo escolar. Sinaliza uma perspectiva da consciência como lugar onde se gera e 

se cria a política e a proposição pedagógica que vêm possibilitando bons resultados educacional.  

Segue o registro de uma reunião do conselho que trata do processo de autoavaliação da 

escola para a construção do dossiê que fez parte do processo de candidatura ao Prêmio Nacional 

Referência em Gestão Escolar, ano base 2015. 

A diretora pedagógica, Raquel, iniciou a leitura da versão final da 

autoavaliação proposta no prêmio gestão escolar, das justificativas das 

dimensões e da reescrita do texto da apresentação da escola. Em seguida, a 

coordenadora Ieda registrou em forma de uma lista quais desafios e 

fragilidades os conselheiros identificaram durante a leitura do material. Estes 

aspectos foram organizados em subgrupos (estrutura física, equipe de 

professores, ensino-aprendizagem, Projeto Político-Pedagógico, currículo, 

avaliações externas, frequência escolar e participação dos estudantes). Após a 

conclusão desse levantamento, a diretora administrativa Fabiana, apresentou 

sugestões de encaminhamentos junto à Secretaria Municipal de Educação. A 

supervisora Maria Joseneide apresentou sugestões para maior controle da 

frequência e participação dos alunos na tomada de decisão da escola. As 

coordenadoras Flávia e Ieda levantaram possíveis estratégias para superar as 

fragilidades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e sobre as 

avaliações externas. A diretora Raquel apresentou sugestões para o PPP e o 

currículo escolar. Todas essas sugestões foram registradas e validadas pelo 

Conselho. Ficou estabelecido que Raquel redigirá a sistematização do Plano 

de ação para apresentar à equipe escolar no dia catorze de setembro de dois 

mil e quinze (PMN, 2017, p. 61, grifo nosso). 

Esse registro histórico de uma das reuniões do Conselho Escolar evidencia que os 

conselheiros, mesmo mobilizados pela tarefa que estava posta – a de construir um instrumento 

de autoavaliação da escola para a construção do dossiê, que fez parte do processo de candidatura 

ao Prêmio Nacional Referência em Gestão Escolar, não perdeu de vista o foco, o exercício da 

função política-pedagógica, reflexo de sua consciência. 

No estudo sobre a consciência, Marx e Engels (2005) apresentam quatro aspectos das 

relações históricas originárias que mostram que o homem tem consciência, tais como: a 

produção dos meios para suprir suas necessidades básicas; suprida essas necessidades surge a 
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produção de novas necessidades; a produção da vida por meio da relação natural (procriação da 

própria vida) e social (pelo trabalho), e a força produtiva que se desenvolve de acordo com o 

contexto histórico. 

Os autores supracitados defendem que não existe consciência pura: “Desde o começo 

pesa sobre ‘o espírito’ a maldição de está ‘contaminado’ pela matéria que aqui se apresenta 

como camadas de ar em movimento, de sons, ou seja, de linguagem” (MARX; ENGELS, 2005, 

p. 56, grifos do autor). A evidência da não existência de uma consciência pura se encontra na 

própria condição histórica do homem, da mulher, do ser-pessoa. Somos o que somos porque 

nos relacionamos com o meio em que vivemos. A nossa consciência é resultado da interação 

social.  Dessa forma, não há consciência pura. 

Para Marx e Engels (2005), a consciência se materializa na linguagem, o que eles 

chamam de consciência real, prática: “[...] a linguagem surge como a consciência da 

incompletude, da necessidade dos intercâmbios com os outros homens” (MARX; ENGELS, 

2005, p. 56). A necessidade de se relacionar com as outras pessoas que as cercam é o que esses 

autores chamam de consciência gregária ou tribal; em outras palavras, é a tomada de 

consciência do indivíduo da sua existência enquanto ser social. 

O crescimento da população provoca a necessidade dos aumentos da produção e de 

outras necessidades, ocasionando a divisão do trabalho em trabalho material e trabalho 

espiritual. A partir daí, a consciência atinge um grau de abstração no sentido de receber 

elementos que não estão postos na realidade e tira a capacidade de escolha do indivíduo que é 

a consciência crítica. Para Marx e Engels (2005): 

[...] a divisão do trabalho nos apresenta, desde logo, o primeiro exemplo do 

seguinte fato; enquanto os homens se mantêm na sociedade natural, enquanto, 

pois, existe cisão entre o interesse particular e o interesse comum, e enquanto, 

por conseguinte, a atividade também não dividida de modo voluntário, mas 

naturalmente, a própria ação do homem torna para ele uma força estranha a 

ele próprio, que o subjuga e a ele se opõe, em vez de ser por ele dominada [...] 

(MARX; ENGELS, 2005, p. 59). 

A divisão entre trabalho material e trabalho intelectual se concretiza numa lógica que 

seleciona as pessoas entre as que planejam, decidem e fiscalizam a ação e as que a executam. 

Essa lógica se apresenta de forma nítida nas sociedades que utilizam o modelo de produção 

capitalista, em que a classe dominante detém os meios de produção e o capital, e a classe 

dominada dispõe apenas da sua força de trabalho. Como afirma Freire (1967): 

As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples mas a ele 

apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhas entrega em forma de 

receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as 

prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança 
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e sem fé, domesticado e acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-se a puro objeto. 

Coisifica-se. [...] Ajusta-se ao mandato de autoridades anônimas e adota um 

eu que não lhe pertence (FREIRE, 1967, p. 43-44).  

A reconstituição da identidade, do ser pessoa, singular e plural, histórico e cultural, 

passa pela compreensão da realidade na qual está inserido, pela saída do estado de 

intransitividade da consciência em que se encontra para a consciência crítica. Estes graus da 

consciência são apresentados nos estudos realizados por Freire (1967). De acordo com esse 

autor: 

[...] a intransitividade da consciência é caracterizada pela quase centralização 

dos interesses do homem em formas mais vegetativas de vida. [...] não 

corresponde a um fechamento do homem dentro dele mesmo [...] O homem, 

qualquer que seja o seu estado, é um ser aberto (FREIRE, 1967, p. 60). 

Enquanto a intransitividade da consciência faz parte do estado de alienação no qual a 

pessoa se encontra; a consciência transitiva é a transição entre a intransitividade e a criticidade 

(consciência crítica). Nesse estágio intermediário da consciência, a pessoa está motivada a 

participar. No entanto, a participação ainda ocorre de forma ingênua (consciência ingênua), sem 

clareza da real situação em que vive e sem convicção de suas defesas e decisões. A fragilidade 

demonstrada nas suas posições pode facilitar a sua cooptação para o caminho oposto da 

emancipação; ao passo que, quando a pessoa atinge o grau da consciência crítica se encontra 

no estado pleno do seu ser/estar, no sentido do exercício do seu protagonismo no mundo que o 

rodeia.  É um ser integrado com sua realidade, um ser de relações, isto é, um ser consciente de 

ser o que é: “[...] Seus interesses e preocupações, agora, se alongam a esferas mais amplas do 

que a simples esfera vital” (FREIRE, 1967, p. 60). 

O acesso ao conhecimento universal possibilita o desenvolvimento da consciência real 

(prática) para a consciência crítica. A escola, instituição responsável pela sistematização do 

conhecimento, tem a função social de oportunizá-la por meio de uma educação emancipatória. 

Para isso, faz-se necessária a existência de um currículo real, concreto, que respeite as 

singularidades do ser e promova o diálogo consigo, com o outro e com o mundo. Um currículo 

que faça o estudante se “transitivar”. Um currículo com esse caráter só ocorrerá com uma 

educação democrática, parafraseando Freire (1967), uma educação como prática da liberdade. 

Por isso, na construção das veredas dessa pesquisa, num diálogo intenso e prazeroso 

entre o real e o abstrato na busca pelo conhecimento concreto, a política surgiu, assim como, a 

consciência, enquanto categoria necessária para desenvolvermos esse estudo.  

Assim, fomos à procura de estudiosos que tratam dessa temática. Nessa busca, 

encontramos pesquisadores com visões diferentes sobre política, como Aristóteles (2011) e 
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Arendt (2006). No entanto, acreditamos que é relevante pontuá-los no esforço para a construção 

de uma ideia sobre política norteadora para esse trabalho.  

O grande filósofo da Antiguidade, Aristóteles, desenvolveu seus estudos adotando como 

método a origem e o desenvolvimento dos seres, o método da natureza. Para Aristóteles, a 

cidade é uma associação que se constitui em função de algum bem; por isso, todas as sociedades 

se propõem a algum lucro. Nessa perspectiva, a cidade é uma associação política. Nessa 

condição, necessita de um governo, alguém com autoridade real e política. O referido filósofo 

defende que: “um governo é real quando um homem governa só e com autoridade própria; essa 

condição de senhor e súdito fazem dele, também, um governo político” (ARISTÓTELES, 2011, 

p. 19). 

Utilizando-se da natureza como método, Aristóteles defende a ideia de que para a 

conservação da espécie existe um ser que ordena e outro que obedece. Ordena aquele que possui 

inteligência capaz de previsão. Este tem naturalmente autoridade e poder de chefe. Obedece-

executa aquele que só possui a força física.  Assim, a família é a primeira sociedade. Ela é 

constituída para prover as necessidades. A união de várias famílias formou os burgos, que se 

uniram e formaram as cidades (o estado), uma grande sociedade política (ARISTÓTELES, 

2011). 

Assim, para Aristóteles (2011): 

É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem 

é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que 

aquele, por instinto, e não por que qualquer circunstância o inibe, deixa de 

fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 21-22). 

A filósofa alemã de origem judia, Hannah Arendt, é nome feminino de destaque na 

filosofia do século XX. Na sua obra “O que é política?”, apresenta uma crítica à concepção de 

política aristotélica, que o homem é um animal político, como tal, a política faz parte da sua 

natureza humana. Seu contra ponto discorre fundamentado pelo argumento de que existe o 

homem e os homens.  

O homem representa o conjunto dos seres humanos, já os homens são pessoas singulares 

que quando juntos, na condição de homem, tornam-se único enquanto espécie humana. Dessa 

forma, para Hannah Arendt, a política se baseia na pluralidade dos homens; trata da convivência 

entre diferentes; desenvolve-se entre os homens, diferente da política de Aristóteles, que era 

para os iguais – a polis formada por “cidadãos livres”.  Assim, na crítica à política de 

Aristóteles, Arendt (2006) afirma:  
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Baseia-se num equívoco também bastante antigo, embora pós-clássico. 

Aristóteles, para quem a palavra politikon era de fato um adjetivo da 

organização da polis e não uma designação qualquer para o convívio humano, 

não achava, de maneira nenhuma, que todos os homens fossem políticos ou 

que a política, ou seja, uma polis, houvesse em toda parte onde viviam 

homens. De sua definição estavam excluídos não apenas os escravos, mas 

também os bárbaros asiáticos, reinos de governo despótico, de cuja qualidade 

humana não duvidava, de maneira alguma. Ele julgava ser apenas uma 

característica do homem o fato de poder viver numa polis e que essa 

organização da polis representava a forma mais elevada do convívio humano; 

por conseguinte, é humana num sentido específico, tão distante do divino que 

pode existir apenas para si em plena liberdade e independência, e do animal 

cujo estar junto, onde existe, é uma forma da vida em sua necessidade. 

Portanto, a política na acepção de Aristóteles [...] não é, de maneira nenhuma, 

algo natural e não se encontra, de modo algum, em toda parte onde os homens 

convivem (ARENDT, 2006, p. 46-47). 

Assim, em Aristóteles, a política se fundamenta no princípio da moral, que está para o 

indivíduo, e a política para o coletivo. Para isso, é necessário que exista o Estado que é a virtude. 

Esse tem a finalidade de harmonizar a convivência numa relação hierárquica de autoridade, 

pois, para Aristóteles (2011): 

Alguns seres ao nascer se verem destinados a obedecer; outros a mandar. E 

formam uns e outros, numerosas espécies. A autoridade é tanto mais alta 

quanto mais perfeitos são os que a ela se submetem. A que rege o homem, por 

exemplo, é superior aquela que rege o animal; porque a obra realizada por 

criatura mais perfeita tem maior perfeição; existe uma obra, desde que haja 

comando de uma parte, e de outra obediência (ARISTÓTELES, 2011, p. 25) 

Aristóteles viveu numa época em que o modelo escravocrata era a referência de 

organização social. Seu pensamento se destinava para a conservação da ordem estabelecida. 

Defendia a política como a coletividade dos “cidadãos” organizados por meio do Estado. 

Lembrando que naquela época, cidadão era um grupo seleto, logo a política era só para alguns.  

O filósofo justificava a exclusão da política utilizando como fundamentação para sua 

defesa a ciência da economia doméstica. Para ele, a ciência doméstica precisa de instrumentos 

animados e inanimados; por isso, a existência de escravos faz parte da natureza, uma vez que: 

“[...] a propriedade é um instrumento essencial à vida, a riqueza uma multiplicidade de 

instrumentos, e o escravo uma propriedade viva. Como instrumento, o trabalhador é sempre o 

primeiro entre todos” (ARISTÓTELES, 2011, p. 24).  

Nos seus estudos, Aristóteles (2011) desconsidera o homem como ser histórico capaz 

de intervir na natureza para modificá-la, ao desconsiderar a dialética, tratando a história como 

algo linear. 

Já para Arendt (2006), a política é algo como uma necessidade imperiosa para a vida 

humana tanto para a vida do indivíduo como da sociedade. Nesse contexto, o ser humano é um 
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ser social, como tal, sua existência depende da relação com o outro, de uma convivência em 

sociedade para haver a produção da vida relativa a todos, sem a qual não seria possível o 

convívio humano. Assim, a tarefa e o objetivo da política são garantia de vida no sentido mais 

amplo (ARENDT, 2006).  

Dessa forma, a política toma uma dimensão mais ampliada que: 

[...] possibilita ao indivíduo buscar seus objetivos, em paz e tranquilidade [...] 

sendo antes de mais nada indiferente em quais esferas da vida se situam esses 

objetivos garantidos pela política, quer se trate, no sentido da Antigüidade, de 

possibilitar a poucos a ocupação com a filosofia, quer se trate, no sentido 

moderno, de assegurar a muitos a vida, o ganha-pão e um mínimo de 

felicidade (ARENDT, 2006, p. 46). 

Baseado nessa premissa da política como meio para a inserção do indivíduo no convívio 

social com a diversidade, estabelecendo relações entre os diferentes numa perspectiva de 

oportunizar igualdade de participação para todos na produção da vida; defendemos a política, 

nesta dissertação, como a relação entre as pessoas numa convivência horizontal, na qual todos 

são livres para desenvolverem sua autoria.  

Para isso, faz-se necessário romper alguns consensos que foram criados na sociedade 

contemporânea, associando política como algo que deve ser do domínio de “alguns 

capacitados”, ou que a política não presta, e, portanto, não deveria existir. Quanto a esses 

preconceitos, Arendt (2006), nos seus estudos sobre o que é política, afirma que estão 

associados à concepção de política como uma relação de dominação de uns sobre os outros, o 

que ocasionam dois vieses: o medo de ser exterminado pela política ou a esperança de acabar 

com a política.  

Nesse último caso, Arendt (2006) alerta que é ilusão, pois eliminando a política iríamos 

criar um estado despótico. Convergindo com esse ponto de vista, defendemos que a política é 

necessária para o ser humano se desenvolver na sua plenitude, rompendo o modelo de sociedade 

que está posta bipolarizada pela relação “dominadores e dominados”. 

Dessa forma, analisamos a função política do Conselho Escolar da Escola Municipal 

Antônio Campos numa perspectiva de política como relações de convivência com a 

diversidade.  
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5.1 A FUNÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA COMO CENTRO DA AÇÃO DO CONSELHO 

ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CAMPOS 

Ao realizar o estado da arte sobre a história da criação do Conselho Escolar no Brasil, 

encontramos registro do pioneirismo da instituição desse colegiado na rede pública de ensino 

do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 11.625, de 23 de maio de 1978.  

Esse Decreto determinava que o conselho de escola, juntamente com o assistente de 

diretor, era parte integrante da direção da escola.  Esse colegiado tinha apenas a função 

consultiva (ANTUNES, 2008). Na década de 1980, a luta pela instituição dos conselhos 

escolares vem associada à luta dos movimentos sociais por uma escola pública democrática. 

Essa luta culmina com a aprovação, na Constituição Federal de 1988, do princípio da gestão 

democrática dos sistemas de ensino. 

  A rede pública de ensino do município do Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, 

teve a primeira experiência de gestão democrática no ano de 1982, na Escola Municipal José 

Sotero. No ano de 1987, foi estendida a experiência para toda a rede de ensino do referido 

município.  

A Lei nº 3.586/87, que instituiu o Estatuto do Magistério Público de 1º e 2º graus do 

Município do Natal, determinou no artigo 79 a eleição direta, pela comunidade escolar, para 

diretor e vice-diretor das unidades de ensino. Determinou também, no artigo 82, a 

institucionalização do Conselho Escolar de natureza colegiada e deliberativa, com competência 

de manifestar-se sobre assuntos administrativo-pedagógicos e disciplinares. De acordo com o 

artigo 100 dessa lei, as normas sobre a eleição eram elaboradas por comissão constituída de 

representantes da SME e das entidades educadoras. A legislação posterior à Lei nº 3586/87, Lei 

nº 4.644/95 e Lei nº 16/98, preservou a determinação da eleição direta para diretor e vice-diretor 

das escolas da Rede Pública de Ensino de Natal, bem como, a exigência da instituição de norma 

própria para regulamentar o processo.  

No curso da história da gestão democrática da rede municipal de ensino do município 

do Natal, até a década de 1990, a normatização do processo de eleição para diretor, vice-diretor 

e Conselho Escolar se deu por meio de resoluções aprovadas por congressos19, organizado pelo 

SINTE/RN, constituído pela delegação de representantes de todos os segmentos que compõem 

a comunidade escolar, eleitos pelos seus pares nas respectivas unidades de ensino. 

                                                 
19 Espécie de assembleia com poder de deliberar, constituída pela representação de todos os segmentos 

que compõem a comunidade escolar. Esses congressos tinham o caráter exclusivo de deliberar sobre a 

normatização do processo de gestão democrática das escolas da Rede Municipal de Ensino do Município 

de Natal.  
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No período destinado às eleições, era formada uma comissão central de organização do 

processo de eleições com a participação da representação da Associação dos Supervisores 

Escolares do Rio Grande do Norte (ASSERN), da Associação dos Orientadores Educacionais 

do Rio Grande do Norte (ASSOERN), da Associação dos Professores do Rio Grande do Norte 

(APRN), da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), da União 

Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES) e da Secretaria Municipal de Educação 

de Natal para coordenar o processo da eleição. A partir de 1989 a ASSERN, a ASSOERN e a 

APRN se unificaram transformando-se em SINTE-RN. 

No período de 2001 a 2007, a gestão democrática das escolas da rede municipal de 

ensino do município do Natal foi normatizada pela resolução do Conselho Municipal de 

Educação (CME), Resolução nº 002/2001. Essa resolução estabelece normas para a Gestão 

Democrática e Organização das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, normatiza 

o Estatuto dos Conselhos das Escolas Municipais e dá outras providências. 

No ano de 2008, a educação do município do Natal, teve a grande conquista da criação 

da Lei Complementar nº 087/2008 que dispõe sobre a democratização da gestão escolar. A 

partir dessa data, a normatização do processo de eleição para diretor, vice-diretor e Conselho 

Escolar tem força de lei municipal específica para esse fim. Em 2015, foi aprovada a Lei 

Complementar nº 147/2015, de 04 de fevereiro de 2015, que revoga a Lei nº 087/2008, modifica 

a composição da direção e inclui os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) no 

processo de escolha dos diretores pela comunidade escolar. 

A Lei nº 147/2015 repara uma distorção que havia na rede municipal de ensino de Natal 

no âmbito da gestão. Nas escolas de Ensino Fundamental, os gestores eram eleitos pela 

comunidade escolar, e nos Centros Municipais de Educação Infantil, eles eram indicados. Essa 

distorção ocorreu porque a SME só passou a assumir as unidades públicas de ensino da 

educação infantil, na sua totalidade, nos anos finais da primeira década dos anos 2000. Antes 

esse nível de educação era assumido pela Secretaria da Assistência e a Lei nº 087/2008 só 

legislava sobre a gestão democrática das escolas. 

Esse registro da memória acerca do processo de gestão democrática das unidades de 

ensino da rede pública de Natal se fez necessário para situarmos que a gestão democrática exige 

algo mais que o direito de escolha da direção da escola pela comunidade escolar. Ela requer 

mecanismo que possibilite a participação da comunidade. Por isso, no município do Natal, a 

institucionalização das eleições para direção de escola veio acompanhada da institucionalização 

do Conselho Escolar como um órgão de natureza colegiada e deliberativa, com competência de 

manifestar-se sobre assuntos administrativo-pedagógicos e disciplinares. 
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Assim, podemos inferir que no âmbito da gestão democrática da escola pesquisada o 

Conselho Escolar se apresenta como uma estratégia para a participação organizada e sistemática 

da comunidade escolar. De acordo com Brasil (2004a, p. 34), o Conselho Escolar tem funções 

mobilizadora, consultiva, fiscalizadora e deliberativa.  

O Conselho Escolar exerce sua função mobilizadora quando promove a participação, de 

forma integrada, dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas 

atividades, contribuindo assim, para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria 

da qualidade social da educação (BRASIL, 2004a, p. 34). 

No exercício da sua função consultiva, o Conselho Escolar ouve, analisa e aconselha a 

comunidade escolar acerca da condução do projeto político-pedagógico da escola, do 

funcionamento e da normatização da instituição, e sobre situações diversas que envolvem a 

escola. É o exercício de analisar situações sob a perspectiva dos diferentes olhares representados 

pelos diversos segmentos da comunidade escolar que compõem o conselho. 

A função fiscalizadora do Conselho Escolar diz respeito ao acompanhamento e à 

avaliação. Assim, ele acompanha a execução das ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social 

do cotidiano escolar (BRASIL, 2004a, p. 34). 

Já a função deliberativa se materializa ao tomar decisões no âmbito pedagógico, 

administrativo e financeiro, como por exemplo, quando decide sobre o projeto político-

pedagógico, regimento interno da escola, planejamento dos recursos financeiros e das diversas 

ações desenvolvidas pela escola e aprova encaminhamentos para situações problemas que 

surgem no cotidiano escolar. 

Além da função consultiva, mobilizadora, fiscal e deliberativa, existe outra que permeia 

as demais – a função política-pedagógica. Esta, na realidade, trata-se de duas funções (função 

política e função pedagógica). Nesta dissertação, fizemos a opção de apresentá-las separadas 

por um hífen, por compreender que, apesar delas terem atributos distintos, são indissociáveis. 

A função política-pedagógica é a natureza do Conselho Escolar, o motivo da sua existência. 

Caracteriza-se pelo olhar e agir intencional no exercício das demais funções: “a função política-

pedagógica do Conselho Escolar se expressa no ‘olhar’ comprometido que desenvolve durante 

todo o processo educacional, tendo como foco privilegiado a aprendizagem [...]” (BRASIL, 

2004b, p. 20). 

Assim, descobrimos nos estudos realizados para o desenvolvimento dessa pesquisa que 

a organização dos conselhos escolares teve início, no Brasil, com a atuação desse órgão 

colegiado no exercício das funções deliberativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora.  
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Nos nossos estudos, constatamos que, a princípio, não havia ênfase na função política-

pedagógica. Como a organização desse colegiado nasceu no período da abertura política no 

Brasil, pós período militar (década de 1980), é explicável que os esforços dos movimentos 

sociais tenham sido, naquela época, direcionados para a criação e mobilização de um colegiado 

que tivesse as condições de garantir o combate às práticas autoritárias. No entanto, por ser um 

colegiado que tem como campo de atuação a escola, a sua prática deve ter como essência a 

melhoria dos processos educativos na perspectiva de uma educação escolar de qualidade; por 

isso, não pode se descuidar da sua função política-pedagógica. 

Assim, concebendo função como aquilo que lhe é próprio, nessa pesquisa, descobrimos 

que aquilo que é próprio do Conselho Escolar, o qual é inerente a sua existência, é a função 

política-pedagógica.  

A função política do Conselho Escolar é compreendida aqui como a relação entre as 

pessoas, o pensar e agir juntos. Relação numa perspectiva freiriana, por meio do diálogo, 

nas relações do homem com a realidade, resultante de estar com ela e de estar nela, pelos atos 

de criação, recriação e decisão (FREIRE, 1967). 

A função pedagógica tem sentido de ação educativa. Logo, a função política-pedagógica 

do Conselho Escolar é uma atividade intencional que se dá por meio de uma relação dialógica. 

Sendo assim, pode-se dizer que a função política-pedagógica permeia todas as outras numa 

espécie de espiral.  

Portanto, quando o Conselho Escolar está exercendo as funções mobilizadora, 

consultiva, fiscalizadora e deliberativa, indissociavelmente, está desempenhando a função 

política-pedagógica. É nessa perspectiva de transversalidade da função política-pedagógica que 

analisamos a prática do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos.  

Pelas observações realizadas in loco, pelas entrevistas com os conselheiros e pelo 

conteúdo das atas das reuniões do Conselho Escolar, percebemos que este é um colegiado que 

tem como centro da sua ação a função política-pedagógica, conforme relatos dos conselheiros:  

As coordenadoras apresentam nas reuniões a avaliação do rendimento dos 

alunos para o Conselho Escolar ter ciência e se posicionar. As ações são tão 

integradas que as demandas para o Conselho Escolar são mínimas 

(INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO A).  

Em 2016, as coordenadoras fizeram uma apresentação para o Conselho do 

rendimento escolar. Essa reunião acontece semestralmente. Como estou os 

dois turnos na escola, eu sempre trago esses pontos para discutirmos. 

Geralmente, os alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem a gente traz 

para o Conselho para discutir sobre isso. Teve um caso que depois que a mãe 

ficou participando das reuniões do Conselho a criança melhorou o 

comportamento (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO C). 
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Esses conselheiros deixam claro que há uma dinâmica organizacional na escola nutrida 

por uma intenção educativa coletiva, que flui como uma espécie de movimento sincronizado 

para não perder o alvo: o êxito do estudante no processo de aprendizagem. 

 A partir da análise das atas do Conselho Escolar, do período de 2012 a 2016, 

construímos o Quadro 4. As pautas das reuniões do Conselho mostram que sua função política-

pedagógica se concretiza no cotidiano da escola. 

Quadro 4 – Síntese das Atas das Reuniões do Conselho Escolar (pautas de 2012 a 2016) 

PAUTA 
Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 

Organização do CE (preenchimento de 

vacância e cronograma de reuniões) 
1 2 1 1 1 

Recursos Financeiros – planejamento e 

prestação de constas. 
2 2 2 2 2 

Calendário Escolar 1 1 1 1 1 

Condutas de alunos 1 1 1 2 1 

Frequência dos estudantes 1 1 1 2 1 

Projeto Político-Pedagógico 2 1 1 2 1 

Rendimento escolar dos estudantes 1 1 2 2 2 

Aprendizagem 2 1 2 2 2 

Assiduidade e pontualidade dos 

profissionais e dos estudantes 
3 1 1 1 1 

Avaliação da equipe e/ou do 

desempenho escolar dos estudantes 
2 2 1 1 2 

Planejamento da matrícula e organização 

da escola para o ano seguinte 
1 1 1 1 1 

Fonte: Atas de reuniões do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos (2012 a 2017). 

Percebemos, tanto nas falas dos conselheiros como no conteúdo das pautas da reunião 

do Conselho Escolar, num período de cinco anos consecutivos, que a consciência do 

conselheiro se materializa como matriz da função política-pedagógica do Conselho Escolar. 

Mas, dada a fala do Conselheiro D, vimos que, apesar do Conselho Escolar ter uma sistemática 
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de reunião com conteúdo coerente às funções evidenciadas nos registros das atas, a dinâmica 

da construção da pauta ainda precisa se horizontalizar Pois, “Quando necessita ter reuniões elas 

[se refere à direção] convocam, chamam nós. Aí a gente se reúne e decide. O assunto tende a 

resolver da melhor forma possível. E ali a gente faz o debate do que precisa ser resolvido, e ali 

a gente decide” (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO D).  

5.2 O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CAMPOS: UM COLEGIADO 

COM AUTORIDADE PEDAGÓGICA  

A preocupação que se percebe é a educação do aluno, o desenvolvimento do 

aluno (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO C). 

Na minha opinião, a gente discute bastante a aprendizagem. Os planejamentos 

funcionam bem direito. A gente acompanha bem direitinho (INFORMAÇÃO 

VERBAL DO CONSELHEIRO E). 

Antes de adentrarmos na autoridade pedagógica do Conselho Escolar, sentimos a 

necessidade de fazer um breve histórico acerca do tema “autoridade”. Conforme definição do 

Wikipédia (2018), autoridade é um termo latino, auctoritate, sinônimo de poder.  

Philip Zimbard (1974), que escreveu o prefácio do livro Obedience to authority, 

apresenta dois exemplos de narrativas da cultura ocidental, mais comuns, que tratam da 

desobediência da autoridade. O referido autor se reporta às narrativas acerca de Adão e Eva, no 

paraíso, e de Lúcifer. Este anjo não aceitou a ordem de Deus – de servir e honrar Adão, a mais 

perfeita criatura criada pelo Pai. Ele junto a outros anjos achavam que eram prioridades em 

relação a Adão, visto que eram anjos, e Adão um humano (ZIMBARD, 1974).  

Deus descobriu dois pecados em Lúcifer: o orgulho e a desobediência. E assim, ele 

passou a ser criatura imperfeita pelo pecado da desobediência. A segunda narrativa se refere à 

liberdade que Deus deu a Eva e a Adão, com uma exceção, não comer o fruto da árvore do 

conhecimento. Eles desobedeceram e essa desobediência resultou no pecado eterno. Por isso, 

de acordo com essa crença, toda criança católica no mundo já nasce pecadora (MILGRAM, 

2009). 

Essas narrativas são mitos criados por homens, autoridades das igrejas; designados a 

enviar a mensagem: obedecer à autoridade a todo custo. À medida que se criam esses mitos, 

são passados de geração a geração por chefes ditadores, políticos, professores e pais.  

Nas escolas, as crianças são orientadas para obedecer às ordens do professor sem 

questioná-las. Escolas de educação tradicional têm como regras: fique no seu lugar até ter 

permissão para sair; só fale quando o professor permitir. Isso são regras de condutas que 

acompanham o nosso respeito à autoridade. Entretanto, nem toda autoridade é justa, moral e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
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legal. Nós não temos, em geral, formação crítica para diferenciar a autoridade justa da injusta 

(MILGRAM, 2009). 

Na obra citada, Milgram (2009) desenvolve experimentos em laboratórios envolvendo 

humanos sobre a natureza da obediência.  Os resultados desses estudos explicam que para 

cumprir uma ordem, as pessoas podem usar de violência mesmo sem ter a índole má; pelo 

simples fato de serem obedientes, não conseguem ter senso crítico na hora de decidir pela 

execução do comando. 

Dessa narrativa, extraímos a ideia de que a autoridade é uma espécie de entidade que 

está posta por milênios de anos e perpassa de geração para geração.  No entanto, o que nos 

interessa é discutir como usar a autoridade com o discernimento de saber a que ela se destina, 

por que aceitá-la ou quando aceitá-la ou não. 

Friedrich Engels escreveu um texto em 1873 sobre a autoridade, publicado no 

Almanacco Republicano no ano seguinte, 1874. Em seus escritos, ele discute a autoridade, 

trazendo como elemento impulsionador à reflexão, a resistência dos socialistas a qualquer tipo 

de ordem. Esse autor traz nos seus argumentos alguns elementos que acreditamos serem 

importantes na discussão acerca da autoridade: 

[...] a questão está em saber se existem meios de prescindir dela, se dadas as 

condições atuais da sociedade podemos criar outro regime social em que essa 

autoridade já não seja necessária e no qual, portanto, deva desaparecer. 

Examinando as condições econômicas, industriais e agrícolas que constituem 

a base da atual sociedade burguesa, concluímos que elas tendem a deslocar 

cada vez mais a ação isolada pela ação combinada dos indivíduos (ENGELS, 

1874). 

Todavia, mesmo Engels (1874) apontando essa perspectiva da produção da economia 

moderna exigir a modificação na forma da organização do trabalho de produção individual para 

coletiva, ele faz a ressalva:  

A ação coordenada, a complexidade dos processos, subordinados uns aos 

outros desloca em toda parte a ação independente dos indivíduos. E quem diz 

ação coordenada diz organização. E pode-se conceber organização sem 

autoridade? (ENGELS, 1874).  

Aprofundando essa discussão, Engels argumenta que mesmo as decisões se dando 

coletivamente nem sempre vai ter unanimidade, pois para ele a vontade de alguém terá sempre 

que está subordinada. Assim, de acordo com o seu pensar as questões serão resolvidas 

autoritariamente (ENGELS, 1874).  

Na Escola Municipal Antônio Campos, a ordem que se instalou foi a de que as crianças 

dessa escola têm que aprender. Esse consenso virou uma autoridade coletiva. É nessa vereda 
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que nos propomos, nesta dissertação, a apresentar e discutir a autoridade pedagógica do 

Conselho dessa escola.  

A Escola Municipal Antônio Campos, desde 2005, tem um Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) sistematizado em forma de documento escrito. Este é atualizado sempre que surge 

necessidade. Já se encontra na terceira edição. A primeira data de 2005; a segunda de 2010; a 

terceira de 2012. A quarta edição está em processo de elaboração. 

Na tessitura da autoridade pedagógica do colegiado, o PPP apresenta-se como um 

documento essencial para essa pesquisa, porque, assim como o Conselho Escolar, ele se efetiva 

com a participação da comunidade no exercício do pensar, coletivamente, o projeto de educação 

para a comunidade. Essa participação está institucionalizada por Lei. O artigo 14 da Lei nº 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz:  

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

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

os seguintes princípios - participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

Em que pese a LDB/96 não trazer a nomenclatura Projeto Político-Pedagógico, pois se 

refere apenas ao Projeto Pedagógico, concebemos a participação como um ato político. No 

momento que as pessoas que estão inseridas na comunidade escolar se relacionam e se 

posicionam concretamente diante de uma situação real, o político está implícito.  

Por isso, nessa pesquisa adotamos o termo Projeto Político-Pedagógico. O qual, segundo 

Veiga (1998, p. 9), “exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim, como a 

explicitação do seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a 

serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo”.  

No PPP da escola, está inserida a concepção de homem, de educação e de sociedade; 

como se dá o processo de ensino e aprendizagem e quais são os conhecimentos relevantes para 

serem ensinados. Além disso, assim como o Conselho Escolar, o PPP se efetiva com a 

participação da comunidade no exercício do pensar coletivamente. 

Durante a realização dessa pesquisa, percebemos que o PPP da Escola Municipal 

Antônio Campos tem clareza do seu projeto de educação para a comunidade de Mãe Luiza:  

Nos respaldamos na premissa de que a pedagogia é, fundamentalmente, uma 

prática política e ética, bem como uma construção social e historicamente 

situada. [...] Assim, o PPP da Escola Municipal Antônio Campos leva em 

conta a articulação entre as esferas políticas (micro e macro), entre a escola e 

a realidade circundante, entre as pessoas e o conhecimento, sem, no entanto, 

deixar de ter o seu foco na sala de aula, enquanto fonte privilegiada de 

subsídios para novas tomadas de decisões (PMN, 2006, p. 12). 
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O jeito especial de pensar e fazer a educação nessa comunidade escolar, o implicar-se 

com a causa, que provavelmente, faz a diferença no processo de ensino e aprendizagem das 

crianças, possibilitando a construção dos saberes necessários à etapa do ensino a qual se destina: 

“[...] o desejo de construção do sucesso escolar de todas as crianças, tem sido considerados nas 

discussões por ocasião dos espaços de formação continuada da equipe da Escola Antônio 

Campos, enquanto intenção de superação e ideal a ser perseguido” (PMN, 2006, p. 19). 

Há um desejo de que todas as crianças da escola aprendam. Esse desejo é socializado e 

discutido, transformando-se num ideal a ser seguido pela escola. A partir da observação da 

prática escolar e da leitura dos documentos que orientam a educação da escola, observamos que 

a autoridade pedagógica do colegiado é construída a partir de um compromisso com o processo 

de ensino e aprendizagem: “[...] o principal desafio da Escola Municipal Antônio Campos é 

criar estratégias e situações de aprendizagem que favoreçam o avanço das crianças no processo 

de leitura e escrita e nas competências matemáticas” (PMN, 2006, p. 21).  

Esse olhar intencional reflete os resultados do desempenho escolar, como podemos 

constatar nos dados dispostos no Quadro 5, que apresentam a liderança da Escola Municipal 

Antônio Campos, entre as escolas públicas do bairro de Mãe Luiza – Natal/RN, no Índice de 

Desempenho da Educação Básica (IDEB) desde a sua primeira participação na referida 

avaliação. 

Quadro 5 – IDEB (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) das escolas da rede pública de 

ensino do bairro de Mãe Luiza, Natal/RN (2007 a 2015) 

IDEB/ESCOLA 2007 2009 2011 2013 2015 

E. E. Selva 

Capristano 
2.0 3.3 1.9 3.5 3.4 

E. E. Monsenhor 

Alfredo 
2.9 2.8 3.4 2.9 3.9 

E. E. Professor 

Severino 
3.1 3.6 3.1 3.9 3.8 

E. M. Professor 

Antônio 
4.7 5.6 5.5 6.2 6.5 

Fonte: INEP/2017. 

A referência ao IDEB para apresentar e discutir o desempenho escolar dos estudantes 

da Escola Antônio Campos se deu pelo fato de se tratar de um indicador de avaliação oficial do 

Sistema Nacional de Ensino. Ainda assim, faz-se necessário registrarmos a crítica ao 
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instrumento no que se refere ao modelo de avaliação padronizada, que não leva em conta, no 

processo de aferição do conhecimento, as diferentes realidades educacionais. 

Além dos dados da avaliação externa do IDEB, na pesquisa, encontramos dados da 

avaliação interna, rendimento anual dos estudantes, que confirmam os resultados de uma ação 

pedagógica focada na aprendizagem, fazendo-a se diferenciar das demais escolas públicas do 

bairro, conforme o Quadro 6. 

Quadro 6 – Desempenho escolar dos estudantes dos Anos Iniciais de Ensino Fundamental 

das escolas públicas do Bairro de Mãe Luiza (2012 a 2016) 

Escola Ano 
Matrícula 

Inicial 
Reprovação Abandono Aprovação 

E. E. Selva 

Capristano 

2012 179 12,5 7,13 80,4 

2013 151 11,8 5,5 82,7 

2014 132 9,1 5 85,9 

2015 133 10,7 0 89,3 

2016 166 5,1 1,9 93,7 

E. E. Monsenhor 

Alfredo Pegado 

2012 340 11,9 1,5 86,6 

2013 323 16,2 3,5 80,3 

2014 280 13,3 4,8 82 

2015 173 13,9 0 86,1 

2016 173 11,9 2,2 85,9 

E. E. Professor 

Severino Bezerra 

2012 132 10,1 7 83 

2013 133 16,9 6,1 77 

2014 124 9,8 3,3 86,9 

2015 165 13 2,9 84,1 

2016 172 21,1 3,6 75,3 

E. M. Professor 

Antônio Campos 

2012 339 0,3 0,3 99,4 

2013 339 0,3 0 99,7 

2014 325 0 0 100 

2015 347 0 0,3 99,7 

2016 331 0 0 100 

Fonte: INEP/2017. 

Ao comparar o desempenho da Escola Municipal Antônio Campos com o das demais 

escolas da rede pública de ensino do bairro de Mãe Luiza, que oferecem o Ensino Fundamental 

(anos iniciais), reconhecemos que as redes e as condições são diferentes, mas, ainda assim, 

surgem as seguintes indagações: o que faz essa escola ter esse diferencial no desempenho dos 

seus estudantes do bairro, se estes estão inseridos numa mesma realidade socioeconômica? Por 

que os estudantes dessa escola aprendem mais do que os das outras escolas públicas do bairro 

de Mãe Luiza? Há uma forma diferente de educar da Escola Municipal Antônio Campos?  Qual 

seria essa forma? 
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O Projeto Político-Pedagógico da escola pesquisada nos apresenta algumas pistas, que 

podem nos ajudar a compreender essa realidade de sucesso escolar, expressas no fragmento: 

Assim, a escola considera como fatores decisivos para as crianças 

aprenderem: serem acolhidas psicologicamente e socialmente no meio 

escolar; que o ensino seja canalizado para todas e não apenas para as “crianças 

que prestam atenção”; disponibilizar material didático, livros e textos 

diversificados que estimulem a leitura, a escrita e a compreensão dos que leem 

e escrevem, estabelecendo relações com a vida; gerir o currículo de maneira a 

tornar-se significativo para quem aprende; acompanhar as dificuldades e 

possibilidades das crianças, motivando-as para irem além do mínimo 

necessário para viverem e conviverem em sociedade (PMN, 2006, p. 22). 

A qualidade da educação oferecida para a comunidade apresenta-se como um princípio 

que conduz para um zelo especial no qual o cuidar e o educar estão entrelaçados. Isso fica claro 

quando a escola prima pelo acolhimento das crianças, respeitando-as na sua diversidade e 

incluindo todas no processo de aprendizagem, como defende Comenius (2006, p. 80): “No 

homem é sólido e duradouro apenas o que foi absorvido na primeira idade”.  

O movimento educativo da Escola Municipal Antônio Campos possibilita que a criança 

construa uma aprendizagem sólida, desenvolvendo o seu conhecimento potencial. Na visão 

Vigostkiana do processo de desenvolvimento e aprendizagem, existe uma zona de 

desenvolvimento proximal entre o conhecimento real e o potencial (VYGOTSKY et al., 2006). 

Convergindo para essa perspectiva, cabe à escola fazer as mediações necessárias para que a 

criança desenvolva o seu potencial construindo novos conhecimentos.  

A escola tem o papel de possibilitar que a criança veja além do que a visão alcança. 

Fazendo uma analogia com a história do Menino que aprendeu a ver, de Ruth Rocha (1998), o 

movimento educativo que ocorre nessa escola possibilita a criança sair do estado de cegueira e 

passar a enxergar o mundo. Nesse contexto, Comenius (2006) afirma que:  

[...] é muito perigoso deixar de infundir no homem, desde o berço, regras 

salutares de vida. De fato, assim que os sentidos externos começam a cumprir 

seu papel, já não há mais maneira do espírito humano voltar a inquietar-se se 

já não tiver empenhado em coisas úteis, não poderá evitar ocupar-se de coisas 

vãs ou mesmo nocivas (vejam-se os exemplos desse nosso século corrompido, 

desaprende-las seria depois impossível ou muito difícil [...] (COMENIUS, 

2006, p. 81). 

Eis o grande desafio de uma escola, no uso da sua função social, possibilitar a 

apropriação da leitura, da escrita e das operações básicas da matemática; assim como, a 

apropriação do conhecimento universal. A superação desse desafio pode fazer a diferença para 

uma criança. A aquisição do conhecimento sistemático oferecido pela escola se apresenta como 
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uma espécie de luz no fim do túnel. Possibilita as pessoas a sair da caverna20, do Show de 

Truman 21ou do Quarto de Jack22, para “vagar mundos”. É a possiblidade de inserção social não 

só como ser, mas como sujeito de interação no e com o mundo, sendo participante nos rumos 

da sua própria história.  

No processo de cuidar e educar, do zelo pelo ser que se encontrar no momento da 

educação escolar, encontramos na Escola Municipal Antônio Campos alguns indicadores que 

funcionam como uma espécie de colunas de sustentação para a sua organização pedagógica, a 

saber: o planejamento, a avaliação e o respeito ao tempo pedagógico do estudante.  

Planejamento é o processo de reflexão, de tomada de decisão “[...] enquanto processo, 

ele é permanente” (VASCONCELLOS, 1995, p. 43). De acordo com o Conselheiro D:  

O planejamento do professor, ele tem que tá, não tem essa de brincar. E assim 

eu tiro pela minha filha, ela agora está no 4º ano e ela tem um bom 

desenvolvimento. Há uma preocupação de dá uma boa aula, tem criatividade, 

como por exemplo, o clube do livro, os pais vêm assistir; é a culminância 

(INFORMAÇÃO VERBAL CONSELHEIRO D).  

Esse relato converge para a ideia do planejamento como uma prática que já faz parte da 

rotina da escola; instrumento necessário para o processo de ensino e aprendizagem. Enfatiza, 

também, a importância de a escola oportunizar momentos de socialização do fazer pedagógico 

com os pais. Assim, os pais/responsáveis se sentem partícipes do processo de educação escolar 

dos seus filhos, conhecedores e pertencentes do projeto de educação da escola.  

Planejar e avaliar são práticas inerentes à educação escolar; por isso, o segundo 

indicador que apresenta um movimento de responsabilidade coletiva com a aprendizagem do 

estudante é a prática da avaliação. Para Luckesi (2006, p. 66): “A avaliação da aprendizagem 

existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno”. 

A qualidade nesta dissertação está concebida e enraizada numa perspectiva freiriana, ou 

seja, enquanto educação emancipadora. Revisando o estado da arte dessa pesquisa, 

encontramos em Brasil (2004b) atributos de uma escola de qualidade que sinaliza para uma 

expectativa emancipadora. De acordo com Brasil (2004b), são atributos de uma escola de 

qualidade: 

                                                 
20 Refiro-me ao mito da caverna, alegoria criada por Platão.  
21 Filme que tem como enredo uma pessoa que foi projetada desde a sua concepção para viver num 

mundo preparado só para ele, um reality show. Quando ele percebe que vive uma fantasia que nada é 

natural, que tudo é planejado, ele foge para conhecer um mundo fora daquele que lhe apresentaram a 

vida toda; se aventurar a construir seu próprio mundo, sua própria vida. 
22 Filme que aborda a história de uma criança que nasceu de um estupro e vive com sua mãe preso num 

quarto de 10m² na residência do sequestrador, a pessoa que cometeu o estupro. O seu mundo é limitado 

até os 5 anos de idade a um quarto. Essa criança nunca viu o mundo além das quatro paredes do seu 

quarto até o dia que conseguiu se libertar do seu genitor.  
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1. ser pluralista, porque admite correntes de pensamento divergentes com 

respeito à diversidade, ao diferente; 2. Ser humanista, por identificar o homem 

como foco do processo educativo; 3. Ter consciência do seu papel político, 

como instrumento para a emancipação, combate à desigualdade social e 

desalienação dos trabalhadores (BRASIL, 2004b, p. 33). 

Os dados objetivos extraídos da pesquisa constatam que a Escola Municipal Antônio 

Campos atende a esses atributos, caracterizando-se como uma escola que tem uma educação de 

qualidade. Isso se evidencia não só num registro escrito, sistematizado, das suas intenções na 

forma de um documento, o PPP, mas principalmente, no movimento pedagógico, diário, 

constante e permanente de ações educativas que tomam corpo nos gestos, olhares e atitudes 

simples que expressam o zelo, o respeito e o cuidado com a educação daquele que é a razão da 

existência da escola, o ser criança-estudante.  

Um trecho do PPP da escola (2006), descrito com a intenção de apresentar ao leitor a 

sintonia que há entre o documento escrito e o que observamos na dinâmica diária do âmbito 

escolar na pesquisa in loco esclarece que: 

A escola definiu que os conhecimentos primeiros das crianças, resultantes das 

suas vivências, devem ser considerados na organização do trabalho 

pedagógico. Desta forma, a cultura do estudante, o saber que constrói no dia 

a dia e a sua subjetividade devem ser ponto de partida para acrescentar novos 

conhecimentos (PMN, 2006, p. 25-26). 

Essa clareza dos caminhos que devem ser percorridos para se alcançar os objetivos da 

ação educativa escolar que é o desenvolvimento integral do estudante resultando em 

aprendizagem. A inexistência de reprovação e de abandono afirma que a criança está tendo 

oportunidade de inserção no mundo escolarizado; está tendo o direito de aprender. Nessa escola, 

o acesso à educação vem acompanhado da permanência e da aprendizagem, como podemos 

observar nos índices do rendimento escolar anual (aprovação, reprovação e abandono), 

conforme podemos verificar no Quadro 7.  

Quadro 7 – Matrícula inicial e taxa de rendimento do Ensino dos Anos Iniciais do 

Fundamental da Escola Municipal Antônio Campos (2012 a 2016) 

Ano Matrícula inicial 
Taxa de rendimento % 

Aprovação Reprovação Abandono 

2012 339 99,41 0,3 0,3 

2013 339 99,7 0,3 0 

2014 335 100 0 0 

2015 374 99,7 0 0,3 

2016 331 100 0 0 

Fonte: INEP/2017. 
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Os dados da avaliação interna da escola evidenciados no rendimento escolar anual dos 

estudantes, conforme a série histórica de 2012 a 2016, demonstrados no Quadro 7, revelam- 

nos que estes resultados são consequências de uma pedagogia escolar comprometida com a 

educação dos estudantes. Nos últimos cinco anos, a taxa de reprovação ficou abaixo de 0,3%. 

Isso nos faz crer que há uma ação educativa focada na aprendizagem. Mesmo que a escola ainda 

utilize, no processo de ensino aprendizagem, algumas estratégias da educação tradicional, o 

acesso ao conhecimento apresenta-se como uma possibilidade de transitação entre a consciência 

ingênua e a consciência crítica (FREIRE, 1967).  

Outro dado revelador é o índice de abandono que, assim como a reprovação, na 

somatória de cinco anos consecutivos chega a ser abaixo de 0,3. Em entrevista com a diretora 

pedagógica da escola, perguntamos a que ela atribuía essa taxa de praticamente zero de 

abandono. Ela respondeu que os pais não querem perder a vaga na escola; por isso, se esforçam 

para garantir que seus filhos permaneçam na escola durante todo o ano letivo. 

 A diretora pedagógica afirma, também, que quando uma criança inicia um quadro de 

infrequência às aulas, a escola faz contanto com a família, intervindo para a regularização 

imediata da frequência desta criança. Isto nos faz sugerir que está incluso no acompanhamento 

da vida escolar do estudante o desempenho e a frequência.  

O tempo de permanência do estudante na escola é tempo das aprendizagens 

intelectual, sociocultural, afetiva e ética. É, portanto, tempo que não pode ser 

desperdiçado sob nenhuma hipótese. Exercer um acompanhamento 

qualificado desse tempo é tarefa nobre do Conselho Escolar (BRASIL, 2004, 

p. 30). 

O Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos exerce sua função política-

pedagógica no acompanhamento do tempo pedagógico do estudante. O cuidado com o tempo 

pedagógico vai desde o planejamento das atividades, a frequência regular dos estudantes nas 

aulas, até o funcionamento da escola para a efetivação dos duzentos dias letivos e das oitocentas 

horas anuais, previstos na LDB/96. Conforme relata o Conselheiro C: 

O calendário escolar é discutido com os professores numa reunião 

administrativa a qual o Conselho Escolar está presente. Quando acontece 

algum problema, como por exemplo, a reforma que teve em 2016, as aulas 

foram repostas. E assim aqui na escola que já é tão cobrado o cumprimento do 

tempo pedagógico, aqui não há esse problema. Os pais veem que a escola tem 

esse acompanhamento do tempo pedagógico. Sempre foi boa. A direção tem 

que ter coragem. Esse acompanhamento do tempo pedagógico, se for preciso 

cobrar é da secretaria. Eu vejo que é a questão de gestão mesmo. A gente tem 

que ter coragem, está pronta para apanhar por que quando se quer fazer o certo 

tem a resistência” (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO C, grifo 

nosso). 
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 O Conselheiro B também se refere ao tempo pedagógico, mas traz outro recorte – a 

consciência do conselheiro a despeito da necessidade da participação dos pais no 

acompanhamento da rotina diária da escola:  

Os pais têm que questionar por que não vai ter aula, por que terminou mais 

cedo. A professora quando falta, avisa e então, combina um dia para repor. O 

conselho tutelar só é chamado quando a escola, junto com o Conselho, não 

consegue resolver (INFORMAÇÃO VERBAL DO CONSELHEIRO B).  

O segundo aspecto que merece destaque no relato do Conselheiro B é o compromisso 

do professor que faltou em repor o dia letivo para o estudante. Ainda tem um terceiro aspecto, 

também relevante, que é o uso da autonomia do Conselho Escolar: primeiro tenta resolver o 

problema internamente, caso não consiga, pede ajuda externa. 

O respeito ao tempo pedagógico, como podemos observar nas falas dos conselheiros 

escolares, aparece como um indicador da qualidade da escola. Observamos também que o 

respeito pelo tempo pedagógico não se restringe ao cumprimento dos dias letivos e da carga 

horária prevista em lei, o zelo perpassa o quantitativo e envereda pelo qualitativo, isto é, o 

tempo pedagógico significativo, como evidencia o Conselheiro D: “[...] Há uma preocupação 

de dar uma boa aula, tem criatividade, como por exemplo, o clube do livro, os pais vêm assistir 

[...]” (INFORMAÇÃO VERBAL CONSELHEIRO D). 

Os relatos dos conselheiros apresentam indícios de que o cuidado com o tempo 

pedagógico do estudante faz parte da dinâmica do cotidiano escolar.  Mostram que a sua 

vigilância é algo que já virou um consenso, sinalizando como um aspecto indicador de uma 

autoridade pedagógica: o coletivo é o guardião do tempo escolar destinado à aprendizagem do 

estudante.  

O sentimento de pertencimento e o compromisso do coletivo da escola com o processo 

de ensino e aprendizagem; a participação dos pais e/ou responsáveis; o respeito e o cuidado 

com o tempo pedagógico do estudante; o planejamento sistemático das ações pedagógicas; a 

avaliação e o acompanhamento sistemático do processo de ensino e aprendizagem são 

indicadores que se apresentam como um conjunto de elementos que ao longo dos anos de 

existência dessa escola se consolidaram, constituindo a sua identidade.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...]toda prática educativa demanda a existência 

de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro 

que, aprendendo, ensina [...]. (Paulo Freire) 

 

Iniciamos essas considerações finais trazendo para o debate elementos que 

consideramos pertinentes para a compreensão de algumas ideias que foram apresentadas e 

discutidas, referendadas por teorias, concepções e fatos, tecidos no decorrer dessa pesquisa. 

Primeiro, a compreensão que o pedagógico não se restringe, exclusivamente, à ação docente 

em sala de aula, nem tão pouco somente à instituição escolar.  Ele tem sentido amplo, diz 

respeito a todas as ações educativas que ocorrem nos mais diversos setores da sociedade.  

Partindo desse conceito amplo do pedagógico e trazendo para o âmbito escolar, 

podemos afirmar que o pedagógico não é de responsabilidade exclusiva de uma única pessoa, 

mas sim de pessoas, isto é, do coletivo da escola. De acordo com Libâneo (2008):  

O pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, implicando objetivos 

sócios políticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 

metodológicas da ação educativa. Nesse entendimento, o fenômeno educativo 

apresenta-se como expressão de interesses sociais em conflito na sociedade. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 29-30). 

No campo das ações educativas escolares, o pedagógico é um território no qual toda a 

comunidade escolar deve transitar. Na nossa concepção, trata-se de um lugar onde há uma 

pluralidade de interesses e concepções que devem desaguar num único rio, aquele que tem 

como fonte uma educação escolar de qualidade aos modos da defendida por Teixeira (1994): 

[...] praticará na comunidade escolar tudo que na comunidade adulta de 

amanhã terá de ser: o estudioso, o operário, o artista, o esportista, o cidadão 

enfim, útil, inteligente, responsável e feliz. Tal escola não é um suplemento à 

vida que já leva a criança, mas a experiência da vida que vai levar a criança 

em uma sociedade em acelerado processo de mudança (TEIXEIRA, 1994, p. 

166). 

Isso significa dizer uma escola contextualizada, atenta às necessidades e interesses do 

estudante, bem como, aos desafios da sociedade. Uma escola que tem como princípio uma 

proposta pedagógica interdisciplinar que possibilita a integração entre os diversos campos do 

conhecimento. Enfim, uma escola plural que respeite a singularidade dos seus estudantes e 

promova a convivência com a diversidade. 

Fazendo a relação fatos-teorias-concepções que teceram esta dissertação, encontramos 

na Escola Municipal Antônio Campos, características de uma escola como uma comunidade 

educadora. 



80 

 

A concretização disso se dá com o olhar pedagógico dos profissionais que ali trabalham, 

a exemplo de uma assistente de serviços gerais que, ao observar um estudante com dificuldade 

de interação e concentração, encontra um jeito de envolvê-lo em atividades pedagógicas, 

contribuindo para o seu desenvolvimento escolar. Isso nos leva a inferir que nessa instituição 

de ensino, o pedagógico não está restrito aos conhecimentos construídos pela mediação da 

docência na sala de aula, nem é um exercício único do professor. Outras pessoas e/ou 

profissionais também se sentem corresponsáveis pela educação escolar dos que lá estudam.  

Foi nesse contexto de uma escola com a ação pedagógica compartilhada que 

desenvolvemos a presente pesquisa. Os dois anos de estudo e pesquisa que culminaram na 

escrita desta dissertação nos fazem concluir que a resposta para a pergunta de partida da 

pesquisa foi positiva: o Conselho Escolar exerce sua função política-pedagógica? Sim, exerce. 

Esta se apresenta como parte de um movimento educativo que tomou corpo na comunidade 

desde a gênese dessa escola, concretizando-se pelo sentimento de pertencimento e pelo 

empenho de todos em contribuir para o sucesso da educação escolar.   

No decorrer da pesquisa, passamos a refletir sobre o fenômeno que se processa nessa 

comunidade escolar, que faz com que de fato ocorra a educação escolar, especialmente no 

desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e das operações básicas da matemática. 

Enquanto pesquisadores atuantes nesta dissertação, nossas impressões nos impulsionam 

a supor que há algo nessa escola além da função política-pedagógica do Conselho Escolar, que 

causa esse fenômeno educativo; portanto, é preciso dar continuidade a esses estudos, numa 

pesquisa mais aprofundada sobre esse fenômeno. 

Consideramos como elementos fundantes para o aprofundamento dessa pesquisa em 

estudos posteriores, o compromisso dos profissionais com o desenvolvimento e a aprendizagem 

do estudante; a dinâmica organizacional da escola que conduz para um clima diário e 

permanente de aprendizagem, que contagia os profissionais novatos a incorporar na sua prática 

a pedagogia da escola.  

Segundo relato da direção, às vezes, a Secretaria Municipal de Educação encaminha 

profissionais para essa escola, que não se identificam com a sua proposta pedagógica, o que 

culmina com o pedido de remoção na primeira oportunidade que aparece. Isto nos faz sugerir 

que os que trabalham na Escola Municipal Antônio Campos se identificam, acreditam e se 

dispõem a ser partícipes no desenvolvimento da pedagogia da escola.  

O compromisso é uma marca característica da escola, não só dos profissionais que lá 

atuam, mas também, dos pais e/ou responsáveis pelos estudantes. 
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 A pesquisa realizada in loco nos leva à sinalização de que a participação dos pais e/ou 

responsáveis faz parte do DNA da Escola Municipal Antônio Campos. Por várias vezes, 

escutamos falas das gestoras e de professoras enfatizando a importância dessa participação 

como elemento forte, e um diferencial, no conjunto dos indicadores que resultam no bom 

desempenho escolar dos estudantes.   

Portanto, isto nos faz acreditar que um dos elementos que deve ser considerado nos 

estudos futuros, além do compromisso dos profissionais, é a relação dos pais e/ou responsáveis 

pelo estudante juntamente com a escola. Relação essa caracterizada pelo sentimento de 

pertencimento, uma corresponsabilidade com o processo educativo escolar. 

Enfim, tudo o que conseguimos garimpar nessa pesquisa nos leva a sugerir que o pensar 

e o agir pedagógico, coletivamente, podem se apresentar como um caminho promissor para 

enveredarmos rumo a uma educação de qualidade referenciada socialmente, conforme 

defendem Garcia, Batista e Barbosa Júnior (2009, p. 109): “[...] se queremos pensar em uma 

educação com qualidade. O primeiro componente a ser considerado são as pessoas e as 

comunidades diretamente implicadas com suas necessidades e seus desejos”. 

Assim, consideramos que a criação de um ambiente educador em todos os espaços da 

escola é algo relevante, necessário e urgente. Por isso, faz-se necessário desmistificar o 

pedagógico como responsabilidade única do professor.   

Esse ensaio, que ora ousamos apresentar, não tem o objetivo de diminuir a importância 

da docência. Mesmo vivendo a era da informação, consequência do avanço científico e 

tecnológico da sociedade, o professor permanece como um profissional necessário para um 

qualificado processo de ensino e aprendizagem escolar.  

O professor é um ser-pessoa, diferentemente de uma máquina que é programada só para 

obedecer comandos e/ou dá os comandos anteriormente programados. O docente interage com 

o estudante no ato de ensinar, num movimento simultâneo enquanto ser afetivo-histórico-

político e profissional da educação. Como afirma Freire (2005): 

Especificamente humana a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso 

política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve 

frustrações, medos, desejos. Exige de mim, como professor, uma competência 

geral, um saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à minha atividade 

docente (FREIRE, 2005, p. 78). 

Portanto, diferente do computador, o professor é o elemento humano, que carrega 

consigo o seu ser na execução de qualquer tarefa. Esse profissional é uma pessoa com formação 

específica para atuar na área do ensino, com os conhecimentos, a didática, a metodologia e as 

técnicas específicas, para melhor conduzir o processo de ensino e aprendizagem escolar.  
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Assim, quando nos reportamos à autoridade pedagógica coletiva, não é no sentido de 

desconsiderar o lugar que o professor ocupa no processo de ensino e aprendizagem, mas sim, 

de provocar a discussão que remete à educação como a “respiração” da escola, motivo da sua 

existência.  

Como bem declara Freire (2005), a educação é um ato de intervenção no mundo. Nesse 

sentido, a atitude pedagógica deve estar presente em todos que estão inseridos na escola. 

Começando desde a acolhida em sua entrada, pelo porteiro, e se estendendo pela ação dos 

demais profissionais, cada um no exercício das suas atribuições e competências, empenhados 

em promover um ambiente e um clima educativos.  

Nesse sentido, o Conselho Escolar, que tem na sua composição a direção da escola, 

enquanto membros natos; representantes de pais e/ou responsáveis; representantes de 

estudantes; representantes de funcionários; e representantes de professores; é legítimo enquanto 

um colegiado referendado politicamente pela comunidade escolar. Dessa forma, o Conselho, 

no exercício da sua função política-pedagógica, deve mobilizar o coletivo da escola rumo à 

construção da autoridade coletiva do pedagógico, numa perspectiva da escola como uma 

comunidade educativa no seu sentido gnosiológico e político. 
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ANEXO A – PORTIFÓLIO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO EM FOCO 

(ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CAMPOS) 
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ANEXO B – PPP DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CAMPOS (2006) 
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ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A DIRETORA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA 

ESCOLA PARA A PESQUISA  

 

 

 

Eu, _________________________________________, Diretora Pedagógica da Escola 

Municipal Antônio Campos, portadora do RG___________, autorizo Maria Luciene Urbano 

de Barros, aluna do Mestrado em Educação, do Programa de Pós Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Professor Doutor 

Walter Pinheiro Barbosa Júnior, utilizar documentos dessa instituição de ensino na sua 

pesquisa de mestrado que trata da função política-pedagógica do Conselho Escolar da Escola 

Municipal Antônio Campos, tais como: acervo fotográfico, Projeto Político-Pedagógico, 

Dossiê do Prêmio Nacional Referência em Gestão Escolar, Regimento Interno Escolar, Plano 

de Desenvolvimento da Escola, Plano da Gestão e atas de reuniões do Conselho Escolar. 

 

 

Natal, ______de _______________ de 2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A DIRETORA 

ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA 

ESCOLA PARA A PESQUISA  

 

 

 

Eu, _________________________________________, Diretora Administrativa-Financeira 

da Escola Municipal Antônio Campos, portadora do RG___________, autorizo Maria 

Luciene Urbano de Barros, aluna do Mestrado em Educação, do Programa de Pós Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Professor 

Doutor Walter Pinheiro Barbosa Júnior, utilizar documentos dessa instituição de ensino na 

sua pesquisa de mestrado que trata da função política-pedagógica do Conselho Escolar da 

Escola Municipal Antônio Campos, tais como:  acervo fotográfico, Projeto Político-

Pedagógico, Dossiê do Prêmio Nacional Referência em Gestão Escolar, Regimento Interno 

Escolar, Plano de Desenvolvimento da Escola, Plano da Gestão e as atas de reuniões do 

Conselho Escolar. 

 

 

Natal, ______de _______________ de 2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O CONSELHEIRO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, _________________________________________, portador do RG ___________, 

autorizo Maria Luciene Urbano de Barros, aluna do Mestrado em Educação, do Programa de 

Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a 

orientação do Professor Doutor Walter Pinheiro Barbosa Júnior, me entrevistar e utilizar o 

conteúdo da entrevista em sua pesquisa de mestrado que trata da função política-pedagógica 

do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Campos. 

 

 

Natal, ______de _______________ de 2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 


