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Nada é impossível de mudar.  
Desconfiai do mais trivial,  

Na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 
Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,  

pois em tempo de desordem sangrenta, 
de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada,  
nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar.   

BERTOLD BRECHT (1898-1956) 
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RESUMO    

Este trabalho tem como objetivo analisar a Associação de Pais e Mestres (APM) e a Gestão da 
Escola Pública no Estado de Mato Grosso do Sul – o caso de Campo Grande, no período de 
1995 a 2000. O desconhecimento dos Trabalhadores em Educação da Escola Pública, nas 
etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, das mudanças ocorridas no setor 
educacional, em função da Reforma do Estado, a partir dos anos de 1990, e a falta de 
envolvimento dos mesmos nos movimentos decorrentes dessas mudanças motivaram a 
escolha deste objeto de estudo. Para a consecução desta pesquisa recorreu-se a fontes 
bibliográficas, fontes documentais e entrevistas. O propósito era verificar a função 
desempenhada pela APM e como suas relações com a  direção escolar e demais instâncias 
foram se estabelecendo dentro da escola, a partir da implementação da referida Reforma. 
Outra questão verificada no período foi a insistência, por parte do Estado, da necessidade da 
presença dos pais dentro da escola. Observou-se nas relações estabelecidas no período que o 
interesse do Estado prevaleceu sobre os reais interesses dos alunos e da comunidade, ou seja, 
de adquirirem conhecimentos realmente autônomos e críticos. Nos anos de 1990, o Estado, ao 
redirecionar suas áreas de atuação, por meio da Reforma, supracitada, lançou mão da APM 
como um mecanismo jurídico que assegurasse estrategicamente seus interesses.   

Palavras-Chave: Associação de Pais e Mestres, Gestão Escolar e Democracia.  
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ABSTRACT  

This has for its objective an analysis of the Parent-Teacher Association [PTA] and Public 
School Management in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul – the case of Campo 
Grande, during the period 1995 to 2000.  The ignorance among Public School Education 
Workers in Fundamental and Intermediate Schooling, the changes occurred in the educational 
sector as a function of the Reform of the State from the 1990s, their lack of involvement in the 
movements decurrent from the se changes motivated the choice of this object of study.  This 
research was based on bibliographical and documental resources, and on interviews. The 
purpose was to verify the function played by the PTA and how its relations with the school 
management and other instances were established in the school after the referred Reform.  
Another question verified during the period was the insistence of the State on the necessity of 
the parents’ presence in the school.  It was observed that in the relations established during 
this period, that the interests of the State prevailed over the real interests of the students and 
the community related to the acquisition of really autonomous and critical knowledge.  In the 
1990s, the State by means of the stated Reform redirected its areas of action, turning the PTA 
into a juridical instrument fro strategically assuring its actions.    

Keywords: Parent-Teacher Association [PTA], School Management, Democracy     
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INTRODUÇÃO   

Dentre os mecanismos que possibilitam a participação na gestão das Escolas 

Públicas,  no País, a Associação de Pais e Mestres - APM tem sido, historicamente, um deles. 

As escolas sempre destacaram a importância da atuação dos pais na administração da escola 

em que seus filhos estudam.  

Com o desafio de analisar a Associação de Pais e Mestres (APM) e a Gestão da 

Escola Pública no Estado de Mato Grosso do Sul, o Caso de Campo Grande (1995 a 2000), 

dentre alguns motivos, destaca-se o desconhecimento dos Trabalhadores em Educação da 

Escola Pública, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, sobre as mudanças 

ocorridas no setor educacional, em função da Reforma do Estado, a partir dos anos de 1990, 

fase do capitalismo, na qual o Estado redimensiona suas áreas de atuação, e a falta de 

envolvimento dos mesmos nos movimentos decorrentes dessas mudanças motivou a escolha 

deste objeto de estudo .  

Uma outra questão que, de certo modo motiva a realização da pesquisa é a de que a 

presença da APM na escola não é recente, e que essa participação tem sido uma cobrança 

constante, aos pais, pela escola. A questão considerada um paradoxo, situa-se, justamente 

neste ponto, ao mesmo tempo em que a presença dos pais soa quase como uma exigência. Na 

prática, quando isso ocorre, a recepção por parte da escola nem sempre tem sido harmoniosa. 

A presença dos pais na visão da escola deve, ao que se observou, restringir a ações 

direcionadas por ela; quando alguns pais extrapolam a regra, enxergam as ações a serem 

encaminhadas numa outra ótica; a escola tende a sentir-se ameaçada, daí suas ações serem 

encaminhadas na clara pretensão de autodefesa.1 

A questão acima pode sinalizar para um problema considerado relevante e é um dos 

temas explorados no decorrer da pesquisa, qual seja, verificar como são estabelecidas as 

relações, dentro da escola, entre a APM e a Direção Escolar. São relações democráticas? 

Essas têm proporcionado perspectivas de avanços, de uma escola mais democrática, onde as 

decisões são tomadas coletivamente? Ou as relações acontecem de forma verticalizada, nas 

quais uns decidem e outros apenas executam? 

                                                

 

1 A questão mencionada, sobre a resistência da escola com relação à presença dos pais, pode ser verificada em 
Paro (2000) e Ribeiro (2000) etc.. Bibliografia completa no final. 
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Conhecer e questionar essa realidade significa também fortalecer a idéia de que a 

prática pedagógica não deve ser desvinculada da prática política, e, considerando que nos 

anos de 1990 predominou, no discurso oficial, a necessidade da presença dos pais na escola, 

como um caminho indispensável para que ela consiga sua autonomia nas esferas 

administrativa, pedagógica e financeira, afirmamos ser importante instigar os pais e a própria 

escola a refletirem sobre esta realidade. 

Mesmo que a princípio possa parecer questão insignificante, entender a APM nas 

relações que são estabelecidas dentro e fora da escola poderá propiciar um conhecimento 

social mais amplo e, assim, entender de maneira mais precisa a escola que atende, 

indiscutivelmente, à maioria dos estudantes brasileiros, numa etapa importante que é a da 

educação básica, sem esquecer que a maioria desses educandos não ultrapassa tal nível de 

estudo. 

Registra-se, ainda, que ao discutir o que se apresenta como óbvio, a responsabilidade 

aumenta; mas a dinâmica escolar não é estanque, pois elementos novos podem estar 

implicitamente convivendo no cotidiano das relações que se estabelece na escola. O desafio, 

neste caso, é adentrar os muros desta escola, com os olhos voltados para os anos de 1990, 

período em que se observa a alteração nas relações entre a APM e a escola pública, no 

contexto da Reforma do Estado.  

As pesquisas relacionadas a este tema, em sua maioria, não apresentam divergências, 

mas ratificam que a APM tem desenvolvido ações, na escola, com interesse único de 

arrecadar fundos para complementar as verbas públicas que são mínimas. Mais diretamente, 

observa-se que não há registros de uma análise sobre a APM e a Direção Escolar no contexto 

da Reforma do Estado, em seus pormenores. Por exemplo, verificar qual o novo enfoque dado 

à APM, se alterou sua relação com a escola, se possibilitou novas formas de relacionamento, 

se fortaleceu ou não a participação dos pais. Enfim, além do inevitável questionamento, o 

desafio de esmiuçar tal realidade é sempre na perspectiva de verificar os caminhos trilhados 

por esta escola, se ainda persistem, por exemplo, os resquícios da implacável defesa, por parte 

da sociedade civil organizada, a partir dos anos de 1980, do discurso de uma escola pública 

democrática. 

Compreender a realidade da escola pública sul-mato-grossense, sua estruturação e 

organicidade, significa considerar a dinâmica humana em suas possibilidades reais e 

inevitáveis de mudanças, e essa via não se processa de modo estanque, nem abstratamente por 

meio de um conjunto de categorias. O desafio de interpretar uma questão singular, em um 

local determinado, implica apreender de maneira mais ampla a lógica social capitalista. 
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Recorrer a fontes bibliográficas, fontes documentais e entrevistas são procedimentos 

utilizados para a consecução desta pesquisa. 

O resultado do trabalho final da pesquisa é apresentado em três capítulos, assim 

distribuído: no primeiro, situa, ainda que sucintamente, a APM no contexto da legislação 

educacional brasileira, demonstrando os caminhos percorridos, as questões que nortearam sua 

trajetória, a importância ou não da função que desempenhou na escola. Verifica-se, também, 

quais interesses prevaleceram nessa histórica relação e a quem mais beneficiou. 

Ainda no mesmo capítulo, na seção 2., intitulada A APM e a Escola Pública 

Brasileira nos anos de 1990 - Alguns Olhares, a pretensão é verificar a dinâmica da APM nas 

escolas públicas brasileiras, na visão de alguns pesquisadores, com destaque para os anos de 

1990. Conhecer como se processou as relações entre a Direção Escolar e a APM, a tarefa 

desempenhada pela APM na escola, se suas ações proporcionaram condições de avançar na 

perspectiva de os pais, participarem, efetivamente, da administração da Escola Pública foram 

alguns itens verificados. 

No segundo capítulo, A APM e a Reforma do Estado nos anos de 1990, o desafio é 

analisar a Associação de Pais e Mestres no contexto dos anos de 1990, período da 

implementação, no País, da Reforma do Estado. A idéia é verificar como se processou a 

referida reforma e, de modo mais específico, como esta repercutiu no setor educacional. 

Destaca-se, também, a interferência de organismos internacionais nas decisões sobre a política 

educacional no País. 

No terceiro capítulo, após análise do cotidiano escolar em duas escolas públicas na 

cidade de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo uma da Rede 

Estadual de Ensino e a outra da Rede Municipal de Ensino, verifica-se como se 

materializaram, nas unidades escolares, as proposições do capítulo anterior, ou seja, como a 

relação entre a Direção Escolar e APM, e demais instâncias, foram se estabelecendo, a partir 

da implementação da Reforma do Estado. 

Uma outra questão abordada é a tentativa de evidenciar, no período de realização da 

pesquisa, as reais intenções contidas no discurso do Governo brasileiro de demonstrar a 

importância da autonomia nas escolas públicas. Na verdade, uma proposição que, em sua 

essência, contrapunha-se às verdadeiras reivindicações e defesas por parte da sociedade civil 

organizada, a partir dos anos de 1980. Neste sentido, sobressaiu a democracia na perspectiva 

neoliberal, tendo como destaque Friedrich August Von Hayek, um de seus grandes 

pensadores, contemporâneo. 
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Na busca de informações sobre os desafios acima se faz necessária a realização de 

uma pesquisa bibliográfica prévia, para conhecer os estudos relacionados ao tema; análise de 

documentos oficiais produzidos, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, que 

nortearam a Reforma do Estado nas três esferas citadas. Por fim, sendo o enfoque as unidades 

escolares, e na pretensão de conhecer esta realidade mais de perto, é realizada análise de 

documentos produzidos na própria escola, como Atas de reuniões, projetos e atividades 

realizadas no cotidiano escolar, uma vez que um dos critérios na escolha das duas unidades 

escolares pesquisadas foi a execução de um maior número de atividades, nas quais houve a 

participação dos pais. Outro recurso utilizado na pesquisa é a realização de entrevistas, semi-

estruturadas, com os protagonistas que estiveram, no período, de alguma forma envolvidos 

com a gestão da escola. 

No final são apresentadas considerações que visam demonstrar a nova caracterização 

a que foi submetida a APM pela política educacional implementada no País, a partir dos anos 

de 1990, a qual está, intrinsecamente, relacionada e dependente de imposições externas. Neste 

caso, as diretrizes que nortearam, no período, as referidas políticas foram todas delineadas em 

função da reestruturação do papel do Estado, quando suas ações foram, em algumas áreas, 

restringidas. A educação é uma delas.                         
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CAPITULO I   

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E A ESCOLA PÚBLICA 

BRASILEIRA - CAMINHOS E DESCAMINHOS   

1. A Associação de Pais e Mestres - APM nas Legislações Educacionais   

Ainda que sucintamente, o desafio será situar a Associação de Pais e Mestres - APM 

no contexto da legislação educacional brasileira, conhecer os caminhos percorridos, as 

questões que nortearam sua trajetória, a importância ou não da função que desempenhou na 

escola, e a quem tem interessado, de fato, tal participação. Se considerarmos que a APM 

sobreviveu e resistiu a intempéries históricas, sua atuação e importância continuam, 

insistentemente, presentes na escola pública.  

A participação da comunidade na unidade escolar não é recente. Segundo Sposito 

(1990), apesar de se constituírem concepções pedagógicas conservadoras, as propostas de 

reformas educacionais nas décadas de 1920 e 1930 defenderam a presença da comunidade na 

escola. Defesa que se limitava à população pobre, no sentido de adquirirem hábitos saudáveis 

de higiene, saúde e de moral e cívica, ou seja, a intenção era “ajustá-la”, padronizar a 

comunidade a costumes socialmente aceitáveis. 

Outra questão levantada pela mesma autora refere-se ao âmbito dessa participação, 

restringindo-se apenas à esfera da unidade escolar. O poder de decisão continuava  centrado 

nas Secretarias e, na maioria das vezes, no tradicional autoritarismo. 

Um outro aspecto que não se pode desconsiderar, ao se tratar da questão da 

participação dos pais na escola, diz respeito à maneira dessa participação. Segundo a autora, 

mais que integração entre escola e comunidade é necessário que esta entenda tal processo de 

envolvimento como um movimento de participação política. A escola, ao conceder melhor 

atendimento, apenas está cumprindo sua tarefa perante os cidadãos.  

A partir das décadas seguintes, Sposito (1990, p. 53) afirma que a presença dos pais 

na escola “[...] foi considerada tão importante para o regime autoritário, que passou a ser 

compulsória a partir da década de 70, mediante a regulamentação e a obrigatoriedade da 
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criação de alguns canais, como as Associações de Pais e Mestres, tuteladas por regras 

burocráticas, ou seja, estabelecendo uma condição de “cidadania sob controle [...]”. Para a 

autora, as intenções do Estado autoritário estavam explícitas, qual seja, manter o controle 

“político e cultural de setores desprivilegiados da sociedade”.  

O Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968, foi o mecanismo usado pelos 

militares que expressou nitidamente a maneira arbitrária de administração por parte do Poder 

Executivo. Segundo Jélvez (1990), o referido Ato Institucional 

[...] sufocou definitivamente os movimentos estudantis e suspendeu o direito dos 
cidadãos de equacionarem o seu próprio destino, nos planos pessoal e político-
social. O Decreto-Lei 477, de fevereiro de 1969, decorrente do AI 5 nas suas 
portarias 149-A e 3524, aplicou-se a todo corpo docente, discente e administrativo 
das escolas, proibindo qualquer manifestação de caráter político ou de contestação 
no interior das universidades. A normatização detalhada deste decreto se constituiu a 
ação mais repressiva, ameaçadora e controladora do pensar e do agir político, 
ideológico e cultural dos professores e estudantes [...]. (JÉLVEZ, 1990, p. 41). 

Nesse sentido, não há como negar a relação e o tratamento dado pelo Estado 

Brasileiro, no sentido de dominar e controlar a sociedade, como lembrou Sposito. Pelo visto, a 

idéia de uma prática pedagógica não desconectada da prática política ficou sumariamente 

impossibilitada, uma vez que, durante a vigência do regime militar (1964 a 1985), a 

perseguição, prisão, tortura e morte de qualquer pessoa que de alguma forma criticasse ou 

demonstrasse postura divergente do regime tornara-se uma prática comum.  

Conforme verificada, ainda que muito limitada, a defesa da participação da 

comunidade na escola é antiga. Mas, a incorporação dessa participação na legislação somente 

ocorreu em função da aprovação da primeira lei que estabeleceu as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que, em seu artigo 115, 

dispõe sobre a necessidade de “[...] a escola incentivar a formação da Associação de Pais e 

Professores”. 

Ghiraldelli Jr. (1990, p. 113), ao discorrer sobre a educação brasileira no período 

referido, evidencia a significativa expansão do ensino público, em função da pressão social 

exercida pela imprensa e pela insistência de alguns professores e partidos políticos. “[...] A 

rede pública de ensino cresceu substancialmente nos anos 40 e 50, tornando-se um patrimônio 

que os setores sociais mais democráticos não titubeavam em defender [...]”. Essas 

transformações na política educacional ocorreram em consonância com as mudanças por que 

estava passando a sociedade brasileira no seu conjunto. A industrialização, bem como o 

processo de urbanização, não podem ser desconsiderados desse contexto, ou seja, a questão 
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particular concernente à educação não estava desconectada do movimento político-econômico 

mais amplo.  

A partir dos anos de 1970, com a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, bem ao 

estilo do regime militar vigente, num dos seus períodos mais arbitrários, ficou evidente o 

enfoque dado à APM. Na referida legislação ficou explícita a “importância” concedida a ela. 

É o caso, por exemplo, do artigo 41: “A educação constitui dever da União, dos Estados do 

Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, das empresas da família e da comunidade 

em geral, que entrosarão recursos e esforços para promovê-la e incentivá-la” (LDB. n° 5.692, 

de 11/08/1971). 

Já o artigo 62 determina a obrigatoriedade da APM nas unidades escolares:  

Cada sistema de ensino compreenderá obrigatoriamente, além de serviços de 
assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de 
eficiência escolar, entidades que congreguem professores e pais de alunos, com o 
objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino. 

Ainda nos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo complementa:  

Os serviços de assistência de que trata este artigo destinar-se-ão, de preferência, a 
garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incluirão auxílios para a 
aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento médico 
e dentário e outras formas de assistência familiar. O Poder Público estimulará a 
organização de entidades locais de assistência educacional [...]. 

Ficou evidente, portanto, o enfoque expresso na lei sobre a importância da APM na 

perspectiva de envolvimento da comunidade na escola, bem como os “interesses” nessa 

participação. Neste sentido, além da família, que mais uma vez foi intimada a assumir o ônus 

do Estado, as empresas não ficaram de fora. Importante lembrar que o apelo não se restringia 

à promoção do ensino, mas também às áreas da saúde, transporte e alimentação, dentre outras. 

Essa convocação à sociedade, pelo governo, por intermédio de suas instâncias organizativas, 

no sentido daquelas assumirem pela segunda vez a responsabilidade do Estado, aconteceu em 

concomitância com a instituição do ensino fundamental gratuito de oito anos, fruto da 

demanda, por escola, ocorrida em função do processo de urbanização, referido anteriormente.  

Outro fator que influiu na ampliação do sistema educacional pelo regime militar foi a 

função importante que desempenharia a educação naquele momento que, dentre outras 

finalidades, a escola poderia contribuir no sentido de disciplinar os educandos nos moldes do 
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trabalho fabril, uma vez que a população recém-migrada do campo não tinha hábitos 

condizentes com um trabalho rotineiro e horários rígidos. 

Ainda, no então Estado de Mato Grosso, o Governador do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado de Educação, no dia 14 de agosto de 1974 aprovou o Regimento das 

Escolas Estaduais do 1º e 2º Graus pela Resolução nº 22, que previa em seus quatro artigos 

(cap. XIII) a formação, bem como as atividades a serem desenvolvidas nas escolas pela 

Associação de Pais e Mestres. No geral, a tarefa da APM era desenvolver atividades em 

consonância com a Direção Escolar, sempre visando ao interesse da administração, assim 

como aos da coletividade educacional; nunca um movimento contrário, de contestação, de 

enfrentamento crítico. O objetivo do regime militar estava, de certa forma, explícito no 

Regimento.  

No artigo 67, da referida Resolução, observa-se que, na época, a personalidade 

jurídica não era ainda um dispositivo necessário e obrigatório: “A Associação de Pais e 

Mestres, entidade que congrega todos os pais de alunos, podendo ter personalidade jurídica, é 

órgão informativo de colaboração na educação global do educando, ou assessorando a 

Direção em favor do bom funcionamento Escolar”. 

No Estado do Mato Grosso do Sul, a primeira Constituição Estadual aprovada pela 

Assembléia Legislativa, não esqueceu da “importância” e necessidade da ajuda aos alunos 

carentes, como consta no artigo 156: “O sistema de ensino estadual terá, obrigatoriamente, 

serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de 

eficiência escolar”. Muito embora, nos primeiros Planos de Educação do novo Estado 

brasileiro2 pouca atenção foi dispensada à APM, como veremos alguns exemplos a seguir.  

No caso do II Plano Estadual de Educação – Educação para a Democracia (1985-

1987), em pleno processo de transição do regime militar para o civil, época em que o 

envolvimento da comunidade na escola e em todas as esferas da sociedade era uma das 

exigências que norteava o movimento de contestação frente ao autoritarismo militar que se 

definhava, a APM sequer foi citada, o que não deve causar surpresa em função dos rumos até 

então dados a ela, que foi utilizada mais como um mecanismo de controle do que de efetiva 

participação dos pais na administração da escola. 

Foi o caso, também, do III Plano Estadual de Educação (1988-1991), no qual pouca 

referência foi dada a APM. Apenas em uma de suas estratégias de ação propõe “[...] a 

integração entre Órgão Central, Agências, Escolas, APMs, Grêmios e Comunidades no 

                                                

 

2 O Estado de Mato Grosso do Sul foi criado em 11 de outubro de 1977, mas sua instalação oficial somente 
ocorreu em 1979. 
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planejamento, acompanhamento e avaliação de ações voltadas à educação”. (III PLANO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – 1988/1991, p. 39).  

O destaque mais expressivo, embora tímido, foi observado no período de 1991 a 

1994 durante o governo de Pedro Pedrossian, quando, em sua proposta de educação para o 

Estado de Mato Grosso do Sul, assim se referiu à APM:  

A escola deverá contar com instituições Auxiliares como: Associação de Pais e 
Mestres. A Associação de Pais e Mestres, é uma entidade civil com personalidade 
jurídica própria, sem caráter lucrativo, formada por pais, professores, alunos e 
funcionários da escola. A Associação de Pais e Mestres (APM) está assegurada pela 
Lei Federal Nº 5692/71, Art. 62 e deverá ser regida por Estatuto próprio definido por 
seus membros, de acordo com legislação em vigor e as diretrizes do Colegiado, da 
Unidade Escolar.3 

Ainda que a eleição da diretoria da APM, segundo a proposta educacional referida, 

acontecesse por meio de Assembléia Geral, e que todos os cargos fossem preenchidos por pais 

ou professores, além da existência do Conselho Deliberativo, o que, em princípio, demonstra 

uma postura democrática nas relações entre Escola e comunidade, a atuação da APM, estaria, 

segundo a proposta, limitada “[...] a manipulação dos recursos financeiros oriundos de 

promoções realizadas pela comunidade e de convênios firmados com a Secretaria de 

Educação, aprovados pelo Colegiado”.  

Na verdade, o que se verifica é que nos dois primeiros casos citados, os Planos 

Educacionais sequer fizeram referência à APM, sendo provável que isso tenha ocorrido em 

função do papel que desempenhou durante a vigência do regime militar. A ênfase, a partir de 

1991, foi resultado de um novo contexto político-social que se processava no país; o 

ressurgimento da APM ocorreu em consonância com a implantação da administração escolar 

colegiada nas escolas da Rede Estadual de Ensino, que foi implantada por meio do Decreto nº 

5.868. Neste caso, não se pode omitir a incansável luta do movimento sindical, por intermédio 

da Federação de Professores do Mato Grosso do Sul (FEPROSUL), atual Federação dos 

Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), a partir dos anos de 19804. 

                                                

 

3 MATO GROSSO DO SUL. Educação Pública e Democrática – Uma Proposta de Educação para Mato Grosso 
do Sul – Direção Colegiada – Gerenciamento Escolar – SEE/MS, 2. ed. Campo Grande, 1993. p. 30-31. 
4 Sobre a luta dos professores no Estado de MS ver livro: BIASOTTO, Wilson Valentim; TETILA José Laerte 
Cecílio. O Movimento Reivindicatório do Magistério Público Estadual de Mato Grosso do Sul: (1978-
1988), e FERREIRA JUNIOR, Amarilio. A Feprosul e a Luta Sindical dos Professores Estaduais de 1º e 2º 
Graus: (1979-1986). Dissertação (Mestrado) – UFMS. Campo Grande, 1992. Nessa consta algumas mudanças 
ocorridas na estrutura sindical, dentre elas a mudança do nome ocorrida no XVI Congresso Estadual de 
Professores, na cidade de Amambai no ano de 1989.  
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Sem dúvida, a implantação da administração escolar colegiada foi fruto da pressão 

exercida pelos trabalhadores em educação. Os movimentos reivindicatórios, por meio de 

documentos escritos, dos movimentos grevistas, de notas na imprensa, dentre outros, fizeram 

parte da história do movimento sindical dos trabalhadores da Educação no Estado de Mato 

Grosso do Sul. Por outro lado, não se pode considerar que foi resultado apenas da corporação 

dos educadores, via movimento sindical. As reivindicações por eleições diretas para 

Presidente e demais esferas públicas norteou o processo de transição do regime militar para o 

civil em todo o País; a luta pela participação nas decisões políticas se fortaleceu; o movimento 

sindical extrapolou os aspectos corporativos, eis as causas da expressividade, bem como das 

conseqüências que tal movimento atingiu. Foram os casos, por exemplo, da Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

No caso da conquista de eleição para Diretor e Colegiado Escolar pela reivindicação 

do magistério estadual no Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de 1991, apesar da forma 

como aconteceu, vale reforçar que foi resultado de uma longa e árdua luta dos educadores, e 

que essa luta já estava ocorrendo em vários estados brasileiros. Os congressos e conferências, 

nessa perspectiva, aconteceram em vários estados, como foi o caso dos Estados de São Paulo 

e Minas Gerais.  

Nesse novo contexto, de participação mais efetiva da população nas questões que lhe 

dizem respeito, é que a APM se restabelece nas escolas e passa a ser vista como uma entidade, 

não mais nas perspectivas anteriores, de colaborar na adaptação comportamental dos 

trabalhadores, de controle, etc., mas sim com a função de auxiliar a Direção na administração 

da Escola.  

O projeto de escola pública que norteou os anos de 1990 teve como enfoque basilar o 

discurso de que a comunidade deve envolver-se no processo de construção da autonomia 

escolar, para que a escola caminhe com suas próprias pernas. Essa concepção foi incorporada 

à legislação a partir da Constituição Federal de 1988 e consubstanciada com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, na qual ficando assim assegurado: 

Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 
os seguintes princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
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II – participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público.  

A análise sobre a gestão democrática, ou autonomia escolar, será objeto de reflexão 

em seção específica, que tratará da Reforma do Estado nos anos de 1990.  

No caso da Rede Municipal de Ensino, em Campo Grande, Capital do Estado de 

Mato Grosso do Sul, retratar o período de transição do regime militar para o civil não foi 

tarefa fácil, tanto em função da escassez de registros quanto à maneira como era tratada pelo 

Executivo Municipal a questão da participação da sociedade civil, por meio de suas 

organizações representativas, das decisões concernentes a gestão pública municipal. Tanto 

que não há pesquisa sobre o tema na área educacional. Nos arquivos do Sindicato Campo-

Grandense dos Profissionais da Educação Publica (ACP), no Município de Campo Grande, só 

de modo superficial, percebemos algumas discussões sobre a questão da eleição direta para os 

diretores escolares. Há alguns registros, no Livro de Atas, dessa pauta reivindicatória à 

Secretária Municipal de Educação.  

Na Câmara Municipal alguns Vereadores encabeçaram a discussão sobre a gestão 

democrática nas escolas, mas a repercussão foi tímida. Há registro de alguns projetos 

enviados à Câmara Municipal por alguns Vereadores, mas as discussões foram 

insignificantes.  

Na Ata nº 19, de 26 de março de 1983, por exemplo, os professores da Rede 

Municipal de Ensino, em assembléia geral, sob a coordenação da Diretoria da ACP, na 

Câmara Municipal, com a presença da Prefeita, Professora Nelly Elias Bacha, e da Secretária 

Municipal de Educação e Cultura, Professora Nadir Gomes Esteche, dentre os vários pontos 

em pauta, consta sobre a escolha dos diretores escolares: 

Finalmente, o presidente colocou o assunto da Eleição das Direções das Escolas, 
afirmando que um dos fatores que contribuem para a crise no setor educacional é a 
total dissociação entre comunidade/escola. Então há necessidade de que a Escola 
funcione como órgão irradiador de todas as atividades sociais da comunidade e para 
tanto sua Direção deve ser apontada pela APM, líderes comunitários, professores, 
etc. Sobre esse assunto, várias foram as manifestações, e a Secretária de Educação 
do Município colocou que por enquanto ela está confiante no trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelas atuais direções. Mas outros manifestantes se colocaram 
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amplamente favorável à escolha das Direções através de eleições democráticas, a 
fim de não se permitir mais que os diretores sejam cargos sempre a serviço do 
partido que os indicou, ficando portanto a mercê das transitoriedades. (ATA Nº 19 
de 26/03/1983, p. 24-25. Arquivos da ACP).  

Na fala do Presidente da ACP, bem como de outros professores que participaram da 

Assembléia, verifica-se a explícita defesa da efetiva presença dos pais e demais setores dentro 

da Escola. O Presidente comenta sobre a “[...] necessidade de que a Escola funcione como 

órgão irradiador de todas as atividades sociais da comunidade e, para tanto, sua Direção deve 

ser apontada pela APM, líderes comunitários, professores”, e outros professores presentes que 

eram favoráveis a eleições democráticas “[...] a fim de não se permitir mais que os diretores 

sejam cargos sempre a serviço do partido que os indicou”. Mesmo assim, a Secretária de 

Educação respondeu que estaria “[...] confiante no trabalho que vem sendo desenvolvido pelas 

atuais direções”.  

Mediante as falas na referida Assembléia, verifica-se uma nítida pressão sobre a 

Secretária Municipal, na perspectiva da realização de eleições diretas nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, de um envolvimento real dos pais na escola. Nos depoimentos, tanto do 

Presidente da ACP como dos professores presentes, pode-se observar claramente a 

insatisfação que, de certo modo, denunciava a forma nada democrática de o Executivo 

Municipal indicar os diretores.  

Diante da realidade na Rede Municipal de Ensino, da dificuldade de analisar o 

período, em função da ausência de registros, a análise sobre a dinâmica da APM nas unidades 

escolares e suas relações com as demais instâncias dentro da escola ocorrerá somente no 

período proposto na pesquisa.  

De modo específico, sobre a Associação de Pais e Mestres, nenhuma referência foi 

observada. Os encontros e/ou cursos realizados somente começariam a surgir a partir da 

década de 1990, como foi o caso do Projeto I Encontro de APMS da REME na Administração 

da Escola com Qualidade, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em 24 de abril 

de 1994. De acordo com o documento em questão, 250 pessoas participaram do Encontro. É 

importante registrar que o público alvo foi exatamente a Diretoria das Associações de Pais e 

Mestres, justamente na fase em que a APM reaparece com uma perspectiva diferente daquela 

propugnada pelo regime militar, visto anteriormente.  

Importante ressaltar, também, as distintas funções desempenhadas pela APM, na 

história da educação pública brasileira. Num primeiro momento (décadas de 1920 e 1930), 

verifica-se sua atuação, segundo Sposito (1990), na clara pretensão de contribuir no sentido de 
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padronizar a população pobre a costumes socialmente aceitáveis. Num segundo momento, a 

partir dos anos de 1940 e 1950, durante o processo de urbanização e industrialização, a APM, 

dentre outras funções, passou a colaborar com a escola num enfoque assistencialista, na nítida 

pretensão de auxiliar o Estado no atendimento à população recém-migrada do campo e quase 

que totalmente desamparada pelas políticas públicas. 

Já durante o regime militar (1964 a 1985), a tarefa essencial da APM foi de controle 

social; finalmente, ressurge nos anos iniciais da década de 1990, com a função de auxiliar a 

Direção na administração da Escola. Vale destacar que, mediante a Reforma do Estado, 

implementada no País, a partir de 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a 

APM assume novas características, questão que será tratada no capítulo que discutirá a 

Reforma do Estado.   

2. A Associação de Pais e Mestres e a Escola Pública Brasileira nos Anos de 1990 - 

Alguns Olhares   

A partir da década de 1990, a produção de trabalhos referentes ao tema tem 

ampliado, aumentando o interesse em discutir, analisar e questionar a dinâmica da APM 

dentro das escolas públicas na perspectiva de compreender se efetivamente a participação dos 

pais tem interferido nos destinos da escola, na qual seus filhos estudam. 

Rossi (2001) discutiu as novas estratégias reguladoras de demandas externas de 

trabalho de grupo e de participação de pais, alunos e professores no sistema educativo, que 

têm sido amplamente divulgadas como práticas democráticas, mas que vêm contribuindo na 

despolitização das mesmas.  

Segundo a autora, são estratégias neoliberais que propõem a reestruturação da 

capacidade de decisão dos agentes do sistema educativo, em que o Estado limita ainda mais 

suas ações nas políticas sociais. Tais iniciativas são analisadas a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e da LDB em vigência.  

Nessa perspectiva, a escola democrática deve estar em consonância com as regras 

ditadas pelo mercado. Esta configuração legal está estampada na Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional – LDB nº 9.394, 1996, em seus artigos 14 e 15. A participação na 

administração escolar, na ótica do mercado, é apresentada como uma gestão moderna, 

racional, mais eficaz e eficiente. 
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A Constituição Federal em vigência assegura, em seu artigo 206, inciso VI, a gestão 

democrática do ensino público, mas é fruto também da luta dos educadores no processo 

constituinte em 1987. Para Rossi (2001, p. 96), todas as iniciativas de política educacional, 

apesar de sua aparente autonomia, têm um ponto em comum: “O empenho em reduzir custos, 

encargos e investimentos públicos, buscando senão transferi-los e/ou dividi-los com a 

iniciativa privada e organizações não-governamentais”. Considerou ainda a autora, que a 

participação da família na escola faz parte das medidas defendidas pelas reformas 

educacionais dos anos de 1990 e o discurso democrático defendido pelo Banco Mundial para 

as políticas educacionais envolve não somente a descentralização das instituições escolares 

mas visa, principalmente, à autonomia financeira das escolas. 

Ribeiro (2000) analisou a natureza das relações entre a família e a escola e apontou 

várias causas que dificultam a aproximação entre a escola e os pais, pois o desinteresse é de 

ambas as partes, mostrando com coerência os entraves que prejudicam uma relação mais 

consistente. Também ficou evidente a importância de uma efetiva relação entre os pais e a 

escola para o bom desempenho dos filhos. Infelizmente, assuntos de interesses questionáveis, 

distanciados dos reais objetivos da escola, acabam interferindo e, em muitos casos, 

prevalecendo.  

O autoritarismo na condução das reuniões na escola foi denunciado como empecilho. 

Uma justificativa da escola sobre a não aproximação por parte dos pais é devido ao 

desinteresse por questões relativas à vida escolar dos filhos. Outra questão alertada pela 

autora é a de que os pais geralmente são convocados pela escola para reuniões “[...] quando o 

filho apresenta algum comportamento considerado grave pela instituição escolar” (RIBEIRO, 

2000, p. 12). Qual seria nesse caso o estímulo para os pais comparecerem à escola?  

Outra questão detectada é que as famílias, geralmente de baixa renda, pelo fato de 

terem conseguido uma vaga na escola já se consideram vitoriosas. É como se não estivessem 

pagando pela escola, isentando com isso o poder público em assumir seu papel. Passam os 

pais, neste caso, a responsabilizar os filhos pelos insucessos na escola, não questionam o 

trabalho dos professores, do diretor, enfim, da escola como um todo. A responsabilidade pelo 

fracasso escolar recai somente e exclusivamente no filho “[...] falta de vontade de estudar ou 

alguma ‘doença’.”, conforme Szymanski (1997 apud RIBEIRO, 2000, p. 13).  

A escola, por não conseguir propiciar condições dignas de funcionamento, com um 

ensino em melhores condições, contribui ainda mais com o afastamento dos pais, na medida 

em que cria mecanismos de autodefesa, transferindo a responsabilidade dos fracassos ao 

Estado ou ao aluno, enquanto que o interessante seria aproveitar a presença dos pais na escola 
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e em conjunto articular movimentos contestatórios de denúncias e, assim, exigir do Estado a 

solução para os problemas. Menciona ainda Ribeiro que os pais, segundo a alegação da 

escola, não se interessam pelo acompanhamento dos filhos, tal alegação demonstra o grau de 

maturidade da escola.  

A escola, nesse caso, tem acompanhado as transformações por que tem passado a 

sociedade brasileira? Tal cobrança condiz com a realidade da maioria dos trabalhadores 

brasileiros, que na maioria das vezes somente chegam em casa após os filhos já estarem 

dormindo? Nesse caso estamos considerando apenas os pais que estão empregados. 

A aproximação da escola junto com os pais, por meio da APM, restringe-se ao maior 

objetivo: subsidiar a escola por meio de arrecadação de fundos para sua manutenção e 

funcionamento. Muito embora, surpreende a posição da autora em concordar com tal defesa: 

Freqüentemente tal relacionamento restringe-se ao objetivo único de arrecadar 
fundos para o caixa da escola. Embora não se possa negar que a colaboração dos 
pais na solução parcial da crônica falta de recursos materiais necessários ao 
andamento dos trabalhos escolares (às vezes essa ajuda é a única que a escola pode 
contar de imediato), seja muito significativa, ela certamente não deve consistir na 
única forma encontrada pela escola para envolver os pais nas suas ações educativas. 
(RIBEIRO, 2000, p. 16). 

Pelo que se nota, é como se fosse natural que os pais devessem ajudar 

financeiramente a escola. Pois, devido à “fragilidade financeira” do Estado, a única saída seria 

(além dos tributos que já pagam) contribuírem para que ela atenda, ainda que precariamente, 

seus filhos.  

Essa postura acrítica prevalece na maioria das escolas; dificilmente se percebe uma 

postura contrária frente a tal realidade. Mesmo que a APM, como visto, tenha sido criada pelo 

Estado na perspectiva acima, é pertinente e premente que tal ótica deva ser questionada, uma 

vez que esta tem apenas contribuído com uma formação equivocada de sociedade. Para isso, 

novas formas necessitam ser discutidas e construídas. Nesse sentido, a mudança de atitude por 

parte dos pais é um passo inicial importante e, com o auxílio e estímulo dos professores, tal 

iniciativa seria facilitada. 

Há um interessante exemplo relatado por MekSennas (1995)5 de que, quando a 

sociedade exige e participa, o Estado muda e reavalia sua posição frente à sociedade 

organizada. Nesse caso, o episódio aconteceu no início de 1980, quando um grupo de mães de 

Monte Santo, na Zona Leste de São Paulo, reunidas, discutiam sobre problemas de seu bairro. 

                                                

 

5 MekSennas, Paulo. Sociologia da Educação. 7. ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1995. p. 94 em diante. 
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Descobriram que corriam o risco de não conseguirem matricular seus filhos, devido à 

cobrança de taxa de matrícula pela APM nas Escolas Públicas em São Paulo. De uma simples 

reunião, a mobilização cresceu e acabou envolvendo toda a região, o que obrigou a Secretaria 

de Educação a não somente resolver tal problema como também muitos outros.  

Como envolver os pais se a escola não proporciona condições? Se esses são 

convidados apenas para avalizar o que já foi previamente definido pela escola? A escola 

caminha sem relacionar-se com a família? Como envolver a família no processo ensino-

aprendizagem da escola? Para Pequeno (2004), as transformações por que passam as famílias 

no País estão relacionadas ao contexto sócio-econômico-político. Lembra Pequeno que no 

período colonial o trabalho era escravo e a produção rural voltada para a exportação, o 

modelo de família era tradicional, extensa e patriarcal. O casamento baseava-se em interesses 

econômicos, à mulher eram destinadas a castidade, a fidelidade e subserviência. O filho era a 

extensão do patrimônio do patriarca. 

Com a Proclamação da República e o fim do trabalho escravo, o processo de 

urbanização e modernização do País, no final do século XIX, contribuiu para a formação de 

um novo modelo de família, a família nuclear burguesa, de origem européia. Porém, o homem 

continuou sendo a autoridade máxima, enquanto que a mulher assumiu a posição de “rainha 

do lar”, seu espaço se resumia à casa. A menina era educada para exercer função de mãe e 

esposa e para zelar pela educação dos filhos. 

Com a Constituição Brasileira de 1988, aponta Pequeno (2004) que um novo enfoque 

foi dado. Segundo essa lei, a questão familiar foi tratada de maneira diferente da até então em 

vigência. É o caso, por exemplo, do artigo 226, que trata de algumas inovações sobre o novo 

conceito de família: união estável entre o homem e a mulher (§ 3º), reconhecendo também 

que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher (§ 5º). Lembra Pequeno que, nos últimos vinte anos, várias mudanças 

ocorridas no plano sócio-político-econômico, relacionadas ao processo de globalização da 

economia capitalista, vêm interferindo na dinâmica e estrutura familiar e possibilitando 

mudanças em seu padrão tradicional de organização. 

Pereira (1995 apud PEQUENO, 2004, p. 2-3) enumera várias causas. Citaremos 

como ilustração apenas algumas: queda da taxa de fecundidade; declínio do número de 

casamentos; aumento da dissolução dos vínculos matrimoniais constituídos, com crescimento 

das taxas de pessoas vivendo sozinhas, o que leva as crianças a receberem outros valores, 

menos tradicionais; e o aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, 
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principalmente por mulheres, que trabalham fora e têm menos tempo para cuidar da casa e 

dos filhos. 

Comenta Pequeno que a aparente desorganização familiar é um dos aspectos da 

reestruturação que no casamento vem ocorrendo, podendo emergir traços tanto negativos 

quanto positivos; ocasiona, por exemplo, a emancipação de segmentos tradicionalmente 

aprisionados. Neste sentido, as relações de gênero sofrem alterações não somente em casa, 

como na escola, no trabalho, fortalecendo as relações entre a escola e os pais, uma vez que a 

educação dos filhos é função preponderante das mães. 

Diante do exposto, não se pode discordar da importância da presença assídua dos 

pais dentro da escola e, se considerarmos os problemas levantados anteriormente por Ribeiro 

(2000), esta relação de proximidade poderá, em muito, contribuir com o sucesso na formação 

dos filhos.  

Nesse caso, fica fragilizada a alegação defendida por professores, diretores e a escola 

como um todo, como demonstrou Ribeiro, de que existe apenas desinteresse por parte dos 

pais em acompanhar os filhos.  Eles não avaliam a realidade de trabalho dos pais, nem 

tampouco consideram as mudanças que vêm ocorrendo na família brasileira, não avaliam os 

educadores, nem que esta é uma realidade em ascensão e irreversível, sendo, portanto, com 

estes alunos que deverão trabalhar. 

Segundo Braz (1999), que estudou o financiamento complementar do ensino 

fundamental na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande/MS, a insuficiência de recursos 

levou as escolas a buscarem mais verbas na sociedade, que é explicada pela lógica da 

acumulação capitalista, e que se realiza de forma cíclica, manifestando-se pela expansão e 

contração sucessivas da produção de mercadorias.  

A conseqüência, afirma Braz, é que o Estado é obrigado a realizar tarefas para 

manter o curso da acumulação de capital, investindo na educação apenas o suficiente para 

amenizar os conflitos sociais e transferindo quase o total do custeio da educação para a 

sociedade. Como é o caso da cobertura de “[...] fundos bancários, evitando a falência de 

instituições significativas para o fluxo do capital” (BRAZ, 1999, p. 102).  

Constatou Braz que os recursos oriundos da comunidade são maiores que a verba 

destinada pelo Estado e a tendência é de que esta lógica se amplie. 

O conjunto de documentos analisados confirma que os recursos oficiais não 
garantem o funcionamento da escola pública, admitido pelos participantes das 
Conferências Internacionais e pelo Ministério da Educação, e que a sociedade, 
realmente, fica com a responsabilidade de oferecer as condições mínimas de 
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funcionamento da escola. A escola, assume então, parte dessa tarefa de buscar na 
sociedade, de várias formas, mais recursos para suprir suas necessidades mínimas de 
funcionamento. (BRAZ, 1999, p. 93). 

As principais fontes arrecadadoras dos fundos para manutenção da escola, segundo a 

autora acima, são a taxa de matrícula, cantina, festas promocionais e as parcerias.  

Inicialmente, ao ler o trabalho de Braz, a impressão que fica é a de que, para ela, a 

função da escola está voltada apenas à missão de reprodução da lógica social vigente. É como 

se a tarefa da escola já estivesse previamente pré-estabelecida. “Trilhando, porém, por sobre 

as contradições do capital, a escola vai cumprindo a sua tarefa de auxiliá-lo a preservar-se, 

recorrendo à sociedade para financiar a escola além do que ela já contribui através do 

pagamento dos impostos” (BRAZ, 1999, p. 134). 

A realidade percebida na escola, e que as pesquisas também denunciam, é 

inquestionável, pois reafirmam a dissonância entre o que é proposto e o que é realizado. 

Siqueira (1998) analisou e comparou a teoria e a prática educacionais, no que diz 

respeito à participação efetiva da comunidade na gestão de escolas no Distrito Federal, 

estabeleceu um confronto entre as propostas da Fundação Educacional do Distrito Federal e 

da Universidade Holística Internacional de Brasília.  

Pode-se considerar como constatação da pesquisa, e que Senna (1998) denomina de 

reflexão, que fatores ligados à renda, a bens culturais ou ao modelo de gestão adotado pela 

escola influem no nível e qualidade da participação dos pais no processo de tomada de 

decisão das escolas. Por exemplo, “[...] quanto maior for o capital cultural das famílias, maior 

e mais qualitativa será a sua participação na gestão da escola [...]”. (SIQUEIRA, 1998, p. 

129).  

Uma outra reflexão levantada está relacionada com o corpo docente e seu 

envolvimento com o processo de gestão das escolas. Quando a participação deles se dá de 

forma mais efetiva, maiores são as probabilidades de que a gestão seja mais democrática. O 

que nem sempre foi o caso. O que a pesquisa não definiu, como alerta a própria autora, foi o 

nível de interferência que cada uma das escolas pesquisadas apresenta sobre a participação. 

Os resultados demonstraram que existem pontos confluentes e divergentes entre as 

propostas das duas instituições, entre a teoria e a prática, como também, no que se refere à 

participação da comunidade; e que há diferenças acentuadas no modelo de gestão das escolas, 

especialmente no tocante àquela que atende a uma comunidade diferenciada em termos 

financeiros e culturais. 
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Hachem (2000)6, em sua dissertação “Gestão escolar compartilhada no Paraná: 

caminho para a excelência na educação?”, analisa com detalhes os reais objetivos do Estado 

em defender a gestão compartilhada. Segundo a autora, tal defesa “[...] aumenta a 

desigualdade social, na medida em que exime o Estado de sua função reguladora das 

diferenças sociais e limita cada comunidade à própria capacidade de financiamento da 

atividade escolar de seus filhos”. (HACHEM, 2000, p. X). 

A proposta analisada foi desenvolvida pelo Governo do Estado do Paraná, durante o 

período de 1995 a 1999, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. Esse foi um 

conjunto de ações que constituiu a proposta de políticas públicas na área de gestão escolar.  

Segundo Hachem, um aspecto que chamou a atenção durante o processo de 

realização da pesquisa foi o explícito enfoque dado à APM. Reuniões, cursos, seminários, 

elaboração de jornais, revistas etc. foram mecanismos utilizados na divulgação de tal 

proposta. Em todas as atividades realizadas, o enfoque recaiu sobre os presidentes das APMs, 

que foram os mais privilegiados, no sentido de participação em cursos e acesso às 

informações, pelos veículos de comunicação citados.  

O Paraná foi, segundo Hachem, o Estado que teve o maior número de escolas 

premiadas no Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, em 1998.  

Para Hachem, a gestão compartilhada caracteriza-se como uma política de 

privatização da escola pública, ampliando ainda mais as desigualdades sociais. E, ainda que 

insista em aproximar a comunidade da escola com o discurso da gestão compartilhada, na 

realidade, observa-se que aos poucos o Estado transfere a responsabilidade financeira da 

escola à comunidade. Esta é a descentralização administrativa proposta às escolas pelos 

organismos multilaterais, que para Hachem,  

[...] prevê a autonomia da escola apenas em nível de execução. Isso significa dizer 
que o gerenciamento inter-funcional, ou seja, ‘aquele que olha para frente e 
direciona as melhorias’ não deve ser descentralizado, o que exclui a escola de 
qualquer possibilidade de ‘determinar a direção em que o navio vai navegar’, 
indicando então que, no que diz respeito à Gestão da Qualidade Total na educação, a 
descentralização administrativa se dá apenas nas tarefas secundárias e que não 
implicam na condição de o Estado assumir novos encargos financeiros. (HACHEM, 
2000, p. 44-45).  

                                                

 

6 Hachem estudou duas escolas públicas no Estado do Paraná para verificar as ações priorizadas em cada uma a 
partir da concepção de gestão que orienta seus respectivos projetos políticos pedagógicos. Uma estava em 
consonância com a política estadual de uma gestão compartilhada, a outra discordava de tal política. 
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Alerta, ainda, que o enfoque dado à APM não foi observado em outros segmentos 

deliberativa não é “[...] valorizado enquanto instância de efetivação da Gestão 

Compartilhada”. (HACHEM, 2000, p. 199). 

Enquanto na outra escola pesquisada, onde a APM é vista como um espaço para 

ampliar o movimento de resistência, na nítida intenção de aglutinar a comunidade, na 

perspectiva de aguçar a participação política pela reivindicação de melhorias por parte do 

Estado, observou-se um movimento contrário.  

Para Hachem, no Estado do Paraná, o processo de escolha dos diretores escolares não 

é baseado em princípios democráticos, apenas garante o vínculo e a aproximação da 

comunidade com a escola, uma vez que a Secretaria de Educação acrescentou um novo 

elemento ao processo de escolha do diretor: um teste escrito e objetivo, para garantir as 

competências mínimas para o exercício da função, e que, para Hachem (2000, p. 203), “[...] 

garante que o diretor eleito tenha como pressuposto os princípios da Gestão Compartilhada 

[...]”. Sem menosprezar o referido mecanismo, não cremos que uma simples prova seletiva 

teria tanto poder de convencimento, e com isso, assegurar que posteriormente o Diretor estaria 

convertido às regras da “Gestão Compartilhada”. Certamente que o trabalho de Hachem, de 

explicitação do modelo excludente de gestão escolar, foi elucidativo. 

A pesquisa de Kurylenko (1987)7 também coaduna às defesas anteriores. Segundo 

ela, a vida do Círculo de Pais e Mestres (CPM) se distingue em dois períodos, assim 

classificados: um primeiro, seria a partir da criação dos CPM em 19668, até mais ou menos a 

metade da década de oitenta; o segundo, a partir de 1985. 

No primeiro período, segundo Kurylenko, o CPM tinha como função fundamental 

arrecadar fundos e estava sobre o controle dos diretores escolares, o que não se poderia 

esperar função diferente, uma vez que seu surgimento ocorreu em pleno período do regime de 

verificado anteriormente, quando os movimentos sociais por meio dos sindicatos, associação 

                                                

 

7 KURYLENKO, Sonia Krause. Círculo de Pais e Mestres. O CPM: relação escola-família; realidade e 
perspectivas. Dissertação (Mestrado) – Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Faculdade de Educação, 1987. Importante registrar que o termo CPM (Círculo de Pais e Mestres) equivale a 
APM. De acordo com o Manual de Orientação para Constituição de Unidades Executoras, elaborado pelo MEC 
(ver bibliografia completa no final), a Unidade Executora (UEX) é uma denominação genérica, adotada para 
referir-se às diversas nomenclaturas, encontrada em todo o território nacional para designar entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, vinculada à escola, tendo como um dos objetivos a gestão dos recursos financeiros, 
transferidos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. A representação dos pais dentro da escola 
pública brasileira pode ter, portanto, diversas denominações, a opção ficará a critério de cada estado; no caso do 
Rio Grande do Sul a opção adotada foi a denominação CPM. Alguns exemplos: nos Estados de GO, MT, MG e 
MA a UEX é denominada de Caixa Escolar; nos Estados de PB e PR Cooperativa Escolar; nos Estados de MS, 
PA, SP e no DF, Associação de Pais e Mestres. 7 A referência sobre a data de criação é específica ao Estado do 
Rio Grande do Sul.  
8 A referência sobre a data de criação é específica ao Estado do Rio Grande do Sul.  
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moradores, dentre outros, engajaram na luta por liberdade, por participação na esfera política 

militar. Já a segunda fase reflete o período de transição do regime militar para o civil, e, 

seguramente, contribuíram com o movimento de resistência ao regime militar, e que culminou 

com sua mudança em 1985.  

Ao retratar a relação entre os pais e a escola, Kurylenko afirma ser impossível o 

sucesso no desempenho do educando sem a participação da família e da sociedade; que a 

materialização desta aproximação é antiga; e que não é somente uma realidade brasileira, 

citando vários países, nos quais tal processo em muito se assemelha. 

Na realidade, será importante considerar que a escola, historicamente, foi uma 

instituição que sempre esteve próxima dos pais, e essa relação foi sempre importante e 

inquestionável. Não estamos entrando na discussão ideológica dessa escola, mas essa 

instituição sempre desempenhou uma relevante função social e que por muito tempo resistirá 

às intempéries do tempo.  

Na atualidade, a única instituição que de maneira mais ampla atende a maior parcela 

da sociedade, onde os filhos dos trabalhadores podem permanecer com mais segurança e 

maior espaço de tempo (com visíveis tendências de ampliação), enquanto os pais trabalham, é 

a escola. Ora, se uma instituição que desde cedo tem a confiança dos pais em deixar seus 

filhos sobre sua responsabilidade, não será difícil entender o que Kurylenko afirmou sobre os 

pais, “[...] ser natural e tradicional inclinação, sempre estiveram ao lado da escola e dos 

educadores [...]”. (KURYLENKO, 1987, p. 1).  

Na verdade, observa- se uma explícita coação aos pais, ou seja, a escola ao recorrer à 

comunidade para que esta supra sua deficiência financeira, com o discurso escolar de que esta 

é uma forma de melhor os pais contribuírem com o desempenho dos filhos, não passa de 

enganação, uma vez que as despesas com a escola deveriam ser direcionadas a quem, de fato, 

é o responsável legal.  

Ao que se verificou, a iniciativa de aproximação entre a escola e a comunidade, 

representada pela APM deverá partir dos próprios pais. Sem dúvida que a participação dos 

professores nessa relação é estratégica, pois, dentre outras causas, historicamente, temos 

presenciado a íntima relação de confiança entre pais e professores. Portanto, nada mais 

conveniente e propício que explorar essa ampla e rica possibilidade.  

O enfraquecimento da possível pressão política por parte dos pais é uma realidade; a 

possível revitalização desta por parte deles, e que em alguns períodos ocorreram, estão 

simplesmente inviabilizadas, reconhece Kurylenko (1987, p. 29). 
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Ao analisar os estatutos da APM, nos períodos de 1973 e 1987, explica Kurylenko 

que é significativa a diferença no que concerne à questão da autonomia. E enumera alguns 

exemplos, dentre os quais que o diretor escolar, pelo Estatuto de 1987, não pode mais: 

[...] vetar as decisões da Diretoria, como ocorria em 1973, e, se bem se conserva 
como ‘membro nato’ da Diretoria, tem agora apenas um voto, como qualquer 
integrante da CPM. Tampouco o diretor da escola poderá coordenar comissões, nem 
convocar as assembléias do CPM [...]. (KURYLENKO, 1987, p. 29). 

Neste caso, a referência recai sobre o regime militar no primeiro período e, no 

segundo, o evidente reflexo do envolvimento dos movimentos sociais no pós-regime militar. 

A análise de Kurylenko reflete o período em que foi realizada a pesquisa, a forte resistência 

das CPM/APM junto aos educadores gaúchos, em apoio irrestrito às greves, na luta por um 

ensino público de qualidade. Na época anterior, em seu processo de criação, no período de 

massificação da escola pública no Brasil, o surgimento da CPM aconteceu justamente pela 

idéia de amenizar os problemas graves por que passava. Segundo Kurylenko: 

As escolas, especificamente, no quadro da política geral do governo, viveram 
diferentes tipos de problemas. Um deles, e não o mais grave, foi a falta de recursos 
humanos e materiais para atender necessidades urgentes. E aí surgiu, como uma 
tábua salvadora, o CPM que, sob o disfarce da “participação”, foi obrigado a fazer 
fundamentais contribuições econômicas para manter os estabelecimentos que 
pretendiam educar as crianças e os adolescentes. Oportunamente destacamos que a 
atividade de “arrecadador de fundos”, deturpando seus objetivos essenciais, foi 
fundamental nos programas de ação do CPM. Neste quadro de realidades, o diretor 
da escola, como braço da ditadura, muitas vezes fez do CPM uma simples 
“caixinha”, passando por alto as finalidades principais dessa instituição. Sem dúvida 
alguma, o diretor da escola usou abusivamente seu poder, impondo a sua vontade 
sem controle. (KURYLENKO, 1987, p. 57-58).  

Embora a questão acima já tenha sido mencionada, não resta dúvida, devido à 

dimensão a que chegou, quanto à função desempenhada pela APM durante a vigência do 

regime militar e da importância dessa instância dentro da escola pública, concedida pelo 

regime.  

Além das pesquisas mencionadas, chamou a atenção o destaque dado à APM pela 

revista Nova Escola, que, mesmo não sendo uma revista científica, tem grande penetração nas 

escolas públicas brasileiras. Devido ao fato de a maioria dos professores no país ter acesso a 

ela, e do enfoque dado à APM, consideramos relevante explorar e entender melhor a lógica 

desse significativo espaço concedido à APM na referida revista, na década de 1990. Observa-
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se uma expressiva quantidade de artigos sobre a importância da participação e envolvimento 

dos pais na escola.  

Os temas analisados abordam, de modo específico, a atuação da APM nas escolas 

públicas, com destaque para o período proposto de realização da pesquisa. O resultado foi a 

explícita relação entre as matérias veiculadas na revista com a política educacional nacional 

em andamento, proposta pelo governo federal, naquele período sob a presidência de Fernando 

Henrique Cardoso; questão que será verificada na seqüência.  

Faria (2001)9 afirma que sobressaíram na revista, até o ano de 1995, entrevistas com 

os representantes do governo e, em todas elas, anunciavam-se as medidas a serem 

implementadas durante a gestão de FHC, como se uma revolução educacional estivesse em 

curso no país. Foi nesse contexto que o enfoque dado à APM sobressaiu. Faria relata ainda 

um outro aspecto que caracteriza a sintonia da revista com o governo de FHC, quando 

Guiomar Namo de Mello, a partir de 1997, assume o cargo de Diretora Executiva da 

Fundação Victor Civita. E que, na época, Guiomar Namo de Mello era também membro do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), atuando ativamente para a consolidação da política 

educacional do governo Fernando Henrique Cardoso10. Assim, como forma de demonstrar a 

maneira persuasiva das matérias, consideramos relevante registrar alguns exemplos. 

Selecionamos a seguir trechos de várias matérias da revista Nova Escola, em que 

foram divulgadas atividades desenvolvidas em várias escolas públicas de todo País. 

Obviamente, a divulgação ocorreu apenas nas escolas em que a relação com a APM obteve 

sucesso na ótica da revista, mas que na verdade, como se verá, foram relações explicitamente 

de subserviência, de os pais comparecerem à escola apenas para realizar atividades 

previamente definidas pela Direção da escola. Por exemplo, atividades de reforma do prédio 

escolar.  

                                                

 

9 Gina Glaydes Guimarães de Faria - UCG. Revista Nova Escola: um projeto político-pedagógico em 
andamento (1986-2000). Artigo resultado da dissertação que tem o mesmo título, defendida em 2001, na 
FE/UFG. Faria analisa a revista como um todo. 
10A Revista Nova Escola é uma publicação regular editada pela Fundação Victor Civita, desde 1986, subsidiada 
através de parcerias com o governo federal, o que tem permitido sua distribuição gratuita às escolas públicas 
brasileiras. A revista, segundo Faria (2001), é a revista de maior penetração entre o professorado brasileiro. 
Segundo dados da Fundação Victor Civita “[...] é a segunda maior revista do país, atrás somente de VEJA”. 
“Apresenta-se em seu primeiro editorial com objetivo de melhorar o desempenho do professor, valorizá-lo, 
resgatar seu prestígio e liderança junto à comunidade, integrá-lo às mudanças e curso no país e promover a troca 
de experiências entre os professores brasileiros”. (FARIA, 2001, p. 5). Durante os primeiros cinco anos de sua 
criação, um convênio entre a Fundação Victor Civita e o Ministério da Educação (FAE) sustentava um contrato 
de assinatura de 300.000 exemplares, arcando com cerca de 70% de seu custo, para que ela fosse repassada 
gratuitamente às escolas públicas de todo o território nacional. Grande parte da distribuição do periódico ocorria 
através deste convênio e o restante via banca de revistas e assinaturas. A partir de 1992, FAE e Fundação Victor 
Civita voltaram a assinar um acordo, agora restrito ao envio de apenas um exemplar de Nova Escola às escolas 
urbanas ... (COSTA, 1998, p. 1apud FARIA, 2001,  p. 5). 
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A edição nº 105, do mês de setembro de 1997, veiculou a seguinte matéria: “Os pais 

respondem a chamada”, “[...] O Colégio Milton Carneiro, por exemplo, nem parece o mesmo. 

Há um ano, estava abandonado”. Por conta do trabalho com os pais, ganhou pintura nova e 

reforços na segurança. “Os professores também estão faltando menos”, diz a vice-diretora, 

Neusa Carvalho Pina”(REVISTA NOVA ESCOLA, 1997, p. 02). Na seqüência outros trechos 

dessa matéria:  

[...] A participação dos pais e professores na administração da Polivalente também 
se revela de outras formas. Com a ajuda da Associação de Pais e Mestres, a escola 
tem feito reformas, comprado equipamentos e montado uma boa estrutura de ensino. 
Não houve nenhum caso de evasão no ano passado. A APM acumulou este ano um 
saldo de cerca de 2000 reais, o dobro do valor repassado pelo Estado anualmente. 
[...] O Colégio Estadual Milton Carneiro, de Curitiba, permaneceu quatorze anos 
sem reformas. Não tinha muros, laboratório ou quadra de esportes. O cenário 
desolador começou a ser desfeito em janeiro do ano passado, quando a diretora Ilda 
Nogueira Fuzetto convocou os pais e reativou a APM. Em conjunto, decidiram o 
plano de reformas. A escola passou por uma pintura geral, ganhou laboratórios e 
duas quadras. A segurança recebeu uma atenção especial. Foram consertados os 
alarmes e instaladas grades nas janelas. Até um muro de 1000 metros cercou a 
escola. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1997, p. 03).  

[...] ‘As Aulas De Reforço Pagas Pela APM’- A participação da Associação de Pais 
e Mestres na administração do Colégio Estadual Presidente Lamenha Lins, em 
Curitiba, vai além das obras físicas e se estende ao campo pedagógico. A APM 
financiou, é verdade, a pintura e a cobertura do pátio e da quadra, no início deste 
ano. O dinheiro arrecadado com as festas, com a administração da cantina e com a 
contribuição dos pais no dia da matrícula é usado também para pagar os professores 
que dão aulas de reforço, aos sábados, a pedido dos alunos. (REVISTA NOVA 
ESCOLA, 1997, p. 04).  

Na edição nº 68, de agosto de 1993, a matéria “Democratização – Três escolas onde 

o povo aprende, ensina e governa”, é relatada que nessas escolas, em Jaboatão dos Guararapes 

(PE), “a prefeitura só entra com alguma verba”. O resto fica por conta e risco dos professores 

e da comunidade. Na página 45 aparece o subtítulo: “Nas três escolas, parte da limpeza e dos 

consertos é feita pelos pais de alunos, que volta e meia, ainda, cobrem as faltas dos mestres”. 

Na edição nº 90, de dezembro de 1995, é apresentada a matéria, “Tirando ouro da 

cantina escolar”, na qual há a referência de que “Professoras despejam o concessionário, vão 

para trás do balcão e usam o lucro para resolver problemas que estavam à espera de verbas 

nunca liberadas a tempo”. Na seqüência informa:  

O dinheiro que pinga da cantina alimenta sonhos cada vez mais ambiciosos de seus 
administradores. Eles planejam comprar uma copiadora tipo xerox para driblar a 
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escassez de livros [...]’. Além de pequenos serviços, como troca de lâmpadas e 
desentupimento de vasos sanitários, a cantina já acumula uma variada lista de 
benfeitorias realizadas no Colégio Lomanto Júnior: Uma geladeira, um freezer 
horizontal, um fogão quatro bocas, dois botijões de gás, um liquidificador, uma 
batedeira, um purificador de água, uma estufa para doces e salgados, utensílios para 
cozinha, dois aparelhos de som, sendo um CD, para os grandes eventos escolares, 
cinqüenta ventiladores de teto para as salas de aula, a cantina e a diretoria, grades 
para sala da diretoria, que era arrombada com freqüência, grades para a cantina, 
quatro bandejas redondas, inoxidáveis, toalhas de mesa e de bandeja, quatro garrafas 
térmicas e toalhas de mão. (REVISTA NOVA ESCOLA, 1995, p. 30-31).  

Na edição nº 152, de novembro de 2002, na matéria: “A mãe de todas as soluções – 

Duas escolas públicas mostram como a participação da família é capaz de provocar pequenas 

revoluções”, há um relato sobre a Escola Estadual Sérgio Buarque de Hollanda, na cidade de 

Diadema. Nessa escola, no ano de 1996, “[...] a direção da escola, com a comunidade, 

construíram uma piscina em 22 dias, no valor de quase dez mil reais, fora a mão de obra que 

foi realizada pelos pais por meio de mutirão”. (REVISTA NOVA ESCOLA, 2002, p. 1-5). 

Os exemplos acima evidenciam que a APM na escola, na visão da revista Nova 

Escola, passou a ser, a partir dos anos de 1990, considerada uma instância fundamental na 

solução dos históricos problemas que afligem a escola pública brasileira.                          
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CAPÍTULO II   

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E A REFORMA DO ESTADO  

NOS ANOS DE 1990   

A Reforma do Estado teve início durante o governo de Fernando Collor de Mello 

(1990 a 1992), mas se consolidou no governo de Fernando Henrique Cardoso, durante seus 

dois mandatos (1995 a 2002). O documento que norteou a implementação da Reforma no País 

foi o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

O presidente, em novembro de 1995, na apresentação do Plano, afirmou:  

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 
voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e 
que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 
(BRASIL. 1995, p. 7).  

E na seqüência, na introdução, ficou patente o seu objetivo: 

No Brasil esta questão adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da 
presença do Estado na economia nacional: tornou-se conseqüentemente, inadiável a 
questão da reforma ou da reconstrução do Estado, que já não consegue atender com 
eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. 
(BRASIL. 1995, p. 10). 

O princípio de administração gerencial advogado pelo governo, de acordo com o 

documento seria uma administração pautada numa forma moderna e eficiente, que teria como 

premissa básica superar as dificuldades, apontadas no próprio Plano. Para isso, o princípio de 

administração pública burocrática estaria sendo substituído pela administração gerencial. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, reconstituiu, embora 

sinteticamente, o período em que vigorava, ainda, o modo patrimonialista de administração 

pública no País e que, posteriormente, já no século XIX, tal forma administrativa foi 

substituída pela administração pública burocrática que “[...] Constituem princípios 

orientadores de seu desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia 
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funcional, a impessoalidade, o formalismo, [...]”. (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 

APARELHO DO ESTADO, 1995, p. 15).  

Na segunda metade do século XX, surgiu no contexto da implementação da referida 

Reforma, como já antecipamos, a idéia da administração gerencial, “[...] como resposta, de 

um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos 

deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior [...]” (PLANO 

DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO ESTADO, 1995, p. 16).11 Muito embora, 

ainda persistam resquícios das outras formas de administração pública, supracitadas. 

Na tentativa, segundo o Plano, de superar a crise, que teve início na década de 1970, 

o atendimento à população estaria sendo alterado; ao invés da universalização das políticas 

públicas que, segundo Pinheiro (1995)12, vinham sendo ampliadas desde a década de 1980, 

pela nova proposta o atendimento se daria de forma pulverizada.  

Este redirecionamento por parte do Estado na execução das políticas públicas no 

sentido de restringi-las13, ainda que os mentores do Plano da Reforma do Estado insistam em 

dizer que não são reformas neoliberais, torna instigante e oportuna a pergunta: em que 

diferencia tais proposições de uma política pública restritiva das defesas de Hayek? Se para 

este, ao se referir sobre a questão do estado previdenciário, afirmou: 

[...] Todos os governos modernos têm organismos de previdência para os indigentes, 
os incapacitados e os deficientes e cuidam de áreas como saúde e difusão de 
conhecimentos [...] É inegável que, à medida que nos tornamos mais ricos, aquele 
sustento mínimo que a comunidade sempre reservou aos que não podem atender às 
suas necessidades, e que pode ser concedido fora do mercado, cresce de forma 
gradual, ou que o governo pode como proveito, e sem causar prejuízos, assistir ou 
mesmo contribuir com a parcela maior a tais atividades [...]. (HAYEK, 1983, p. 
313). 

E, na seqüência de sua defesa, alega que é indiscutível a importância da presença do 

Estado junto à população pobre, mas que “o governo não deve em absoluto cuidar de tais 

                                                

 

11 Com a Reforma do Estado na forma gerencial o cidadão passa a ser considerado cidadão-cliente, certamente 
que será privilegiado com as políticas públicas o cidadão contribuinte, que pagará pela realização de um serviço 
que deveria ser público, de acesso irrestrito. 
12 Pinheiro, Vinícius C. Modelos de desenvolvimento e políticas sociais na América Latina, em uma perspectiva 
histórica. p. 75. Biblioteca Virtual de Políticas Públicas. Disponível no site: 
<http://www.prossiga.br/cnpq/políticaspúblicas/>.  
13 Importante considerar que o Estado neoliberal proposto por Hayek não significa que em função da crise o 
Estado deve diminuir suas ações tornando-se mínimo, pequeno; na realidade, o Estado restringe sua área de 
atuação nas áreas sociais estando, em outras, mais presente e forte do que nunca; é o caso, por exemplo, do papel 
de ação preventiva, suprir quando necessário as deficiências do capital, e evitando, assim, um colapso sistêmico. 
Esta questão foi amplamente discutida por Peroni (2003).  

http://www.prossiga.br/cnpq/pol�ticasp�blicas/>
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áreas”, ou seja, o Estado pode e deve desenvolver atividades assistenciais, desde que esta 

atividade não se torne empecilho à lógica do mercado.  

Ainda, sobre a crise no Brasil, de acordo com o Plano, 

[...] se tornará clara a partir da segunda metade dos anos 80. Suas manifestações 
mais evidentes são a própria crise fiscal e o esgotamento da estratégia de 
substituição de importações, que se inserem num contexto mais amplo de superação 
das formas de intervenção econômica e social do Estado. Adicionalmente, o 
aparelho do Estado concentra e centraliza funções, e se caracteriza pela rigidez dos 
procedimentos e pelo excesso de normas e regulamentos. (BRASIL. 1995, p. 11). 

Na implementação da Reforma, a justificativa apresentada pelo Presidente foi a de 

que tais mudanças não eram pretensões restritas a seu governo, mas que eram imposições 

externas: 

[...] Ela tem a ver com as conseqüências da internacionalização da produção, com a 
pressão avassaladora dos mercados competitivos, mas também com a crise fiscal do 
Estado contemporâneo e, principalmente, com uma mudança profunda quanto aos 
meios agentes das garantias sociais que são indispensáveis para o funcionamento das 
sociedades modernas. (CARDOSO, 1998, p. 7). 

Na explicação de Cardoso, então Presidente da República, sua opção é justificada 

como se fosse a única alternativa existente. Alega que, com o Plano possibilitará reconstruir a 

administração pública em bases “modernas e racionais”. E que os vícios que ainda persistem, 

como o clientelismo, o nepotismo e patrimonialismo, seriam eliminados com a Reforma. Na 

superação dos problemas, a saída foi, portanto, a Reforma do Estado, que somente por meio 

dela seria possível “[...] resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar 

políticas públicas”. (CARDOSO, 1998, p. 11). 

A proposição de o Estado brasileiro assumir uma perspectiva mercadológica estava 

mais que evidente no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Reformar o Estado, 

segundo o Plano, “[...] significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado [...]”. (CARDOSO, 1998, p. 12). Quando não for possível transferir 

totalmente para o setor privado, por meio da privatização, a opção seria a publicização, qual 

seja, “[...] a execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas 

devem ser subsidiadas pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica [...]”. (CARDOSO, 1998, p. 13). Nesse caso, o Estado deixa de ser o 

responsável direto pelas atividades voltadas para as políticas públicas, ficando apenas com a 
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função de auxiliar. E a sociedade estaria assumindo, mais uma vez, essa responsabilidade, 

uma vez que já havia sido tributada pelo Estado. 

Em diversos trechos do Plano fica visível a preocupação de vincular a Reforma à 

necessidade de reduzir as desigualdades sociais, e com isso o Estado estaria resgatando “[...] 

sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas”. (CARDOSO, 

1998, p. 11). O que nos parece emergir uma inequívoca contradição, pois, para recuperar seu 

poder e investir nas políticas públicas, estava o Estado propondo, justamente, uma política de 

atendimento pulverizado, como vimos anteriormente em Pinheiro (1995). 

Assim, o Plano expressa que:  

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 
do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 
social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 
promotor e regulador desse desenvolvimento [...]. (PLANO DIRETOR DA 
REFORMA DO APARELHO DO ESTADO, 1995, p. 12). 

Nessa perspectiva, a idéia era a redução do tamanho do Estado, por meio da 

publicização, citada anteriormente; da privatização (transferência para o setor privado das 

atividades que podem ser controladas pelo mercado); e da terceirização (processo de transferir 

para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio)14. Com isso, o Estado diminui sua 

“impossível” missão de “executor ou prestador de serviços” e apenas mantém-se como 

“promotor” deles. A consonância com Hayek é inquestionável, pois ele advoga que o Estado 

deve atuar somente em áreas onde houvesse possibilidade de riscos e o lucro fosse incerto. 

Um setor recomendado para o Estado, segundo Hayek, seria na observância do cumprimento 

às regras estabelecidas na sociedade. Seria um mediador dos conflitos, uma espécie de 

sentinela da normalidade.  

No caso das áreas de saúde e educação poderiam ser publicizadas e, assim, estariam 

livres e com autonomia para conseguirem sustento junto a iniciativa privada por meio de 

parcerias e convênios. No caso do Ensino Básico, o caminho encontrado para a efetivação 

dessa perspectiva foi por meio das Unidades Executoras (UEX) que, como vimos, possui 

diversas denominações. No caso de Mato Grosso do Sul, a opção foi pelo nome de 

“Associação de Pais e Mestres” que, mesmo já existindo há algum tempo na escola, com a 

Reforma, passou a ter novas características. Essas mudanças foram condições para que as 

                                                

 

14 Definições que se encontram na página 61 do texto de Pereira (1998).  
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instituições de ensino recebessem o dinheiro do Ministério da Educação e do Desporto direto 

na escola. 

A UEX é conceituada como “[...]  uma entidade jurídica de direito privado, sendo um 

órgão de representação de pais, professores, funcionários da escola e da comunidade em 

geral”. (MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE UNIDADES 

EXECUTORAS, 1995, p. 9).  

Com a nova caracterização da APM, o discurso de autonomia na pretensa intenção 

de compará-la à democracia, fica ofuscado, na medida em que o controle social ficou 

evidenciado. Assim, uma vez que as regras continuam sendo norteadas pelo Estado, as 

instâncias dentro da escola que possuem poder deliberativo, como o Conselho Deliberativo da 

APM e o Colegiado Escolar, apenas executam o que já foi definido pelo Estado. Apenas 

questões fúteis ficam sob a responsabilidade de tais instâncias, dentro das escolas. Neste 

sentido, provavelmente se justifica o desinteresse da comunidade escolar tanto interna quanto 

externa de se envolver em tais ações, sem contar com a excessiva carga horária de trabalho 

que os professores são obrigados a cumprir, em função dos minguados salários que recebem.  

A Lei nº 9.637, de 15 de maio de 199815, estabelece em seu artigo 3º, inciso I, alíneas 

a,b,c,d e e, como deve ser estruturada a administração do conselho de administração das 

organizações sociais. Os serviços não-exclusivos do Estado serão transferidos para o setor 

público não-estatal e assumirão a forma de organizações sociais.  

Ainda na Resolução/FNDE/CD nº 10, de 22 de março de 200416, em seu artigo 7º, 

inciso III, alíneas de a a f é definido, de modo claro como devem ser usados os recursos do 

PDDE pelas Unidades Executoras. A Resolução delineia os caminhos a serem percorridos e o 

que é ou não permitido fazer. 

Uma outra questão abordada por Pereira sobre o papel a ser desempenhado pelo 

Estado, considerada relevante para o entendimento da complexa relação entre o Estado e a 

sociedade civil, foi esclarecida pelo referido autor: 

[...] Politicamente o Estado é a organização burocrática que detém o ‘poder 
extroverso’ sobre a sociedade civil existente em um território. As organizações 
privadas e as públicas não-estatais têm poder apenas sobre os seus funcionários, 
enquanto que o Estado tem poder para fora dele, detém ‘o poder de Estado’: o poder 
de punir, de tributar e realizar transferências a fundo perdido de recursos. O Estado 

                                                

 

15 A referida lei dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por 
organizações sociais. 
16 A Resolução dispõe sobre os critérios e as formas de transparência e de prestação de contas dos recursos 
destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
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detém esse poder para assegurar a ordem interna – ou seja, garantir a propriedade e 
os contratos -, defender o país contra o inimigo externo, e promover o 
desenvolvimento econômico e social. Neste último papel podemos pensar o Estado 
em termos econômicos: é a organização burocrática que, através de transferências, 
complementa o mercado na coordenação da economia: enquanto o mercado opera 
através da trocas de equivalentes o Estado o faz através de transferências financiadas 
pelos impostos. (PEREIRA, 1998, p. 63). 

O Estado tem como função normal nessa concepção, amealhar as finanças públicas 

derivadas dos impostos para, em alguns casos, ser o único a bancar as constantes crises e 

debilidades sistêmicas evitando, assim, a desestabilização desta lógica de mercado; para esta 

finalidade, o Estado nunca é taxado de ineficiente e obsoleto.  

Ainda, sobre as funções do Estado, no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado aparecem como Núcleos Estratégicos: Legislativo, Judiciário, Presidência, Cúpula dos 

Ministérios, Ministério Público; como Atividades Exclusivas: regulamentação, fiscalização, 

fomento, segurança pública, seguridade social básica; como Serviços Não-Exclusivos: 

universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus; e, como Produção para o Mercado: 

empresas estatais. 

A defesa e justificativa do então Ministro da Reforma foi a de que o Estado, ao 

assumir funções que poderiam ser realizadas pelo setor privado ou pelo setor público não-

estatal, acabou se tornando pesado, “ineficiente”. Nesse sentido, a Reforma traria a salvação 

para o Estado, pois iria livrá-lo do iminente e incontestável naufrágio. Ao transferir para a 

sociedade parte significativa das atividades que lhe pertencia, o Estado ficou mais leve 

economicamente.  

A questão é que, na explicação de Pereira, o Estado deixaria de ser o responsável 

direto, o “protetor”, e restringiria sua função às atividades denominadas de exclusivas, que 

seriam a regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social básica; 

mas com o processo de implementação o que se verificou foi que o Estado apenas 

redimensionou suas áreas de atuação. Foi o que concluiu Peroni (2003), o Estado não 

minimiza sua área de atuação, apenas redireciona, ou seja, “[...] o Estado continua 

extremamente presente, e mais, como Estado máximo para o capital. O seu caráter classista é 

acentuado na medida em que ele se retira, passando para o controle do mercado as políticas 

sociais, [...]”. (PERONI, 2003, p. 66-67). 

Nessa linha de raciocínio, Ricardo Antunes, na apresentação da obra de Mészáros 

(2002), prefaciando as idéias básicas contidas na referida obra, comenta sobre a total 

vinculação e dependência entre o capital e o Estado “[...] o Estado moderno é entendido pelo 

autor como uma estrutura política compreensiva de mando do capital, um pré-requisito para a 
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conversão do capital num sistema dotado de viabilidade para a sua reprodução, expressando 

um momento constitutivo da própria materialidade do capital [...]”. (MÉSZÁROS, 2002, p. 18 

-19). O que se verifica é que a lógica do capital, em função de sua estratégica “dinâmica”, 

prorroga por mais algum tempo a sua inevitável autodestruição. Esta é uma defesa, dentre 

várias, contida na obra de Mészáros. 

O mentor do Plano de Reforma do Aparelho do Estado foi o Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, que em seu artigo17 

detalhou a referida reforma ou reconstrução do Estado, como ele a denominou. Sua posição, 

como verificado, reafirma o que disse Cardoso anteriormente: que a saída da crise seria a 

reforma orientada para o mercado, pela liberalização da privatização e da desregulação. Muito 

embora Pereira (1998) tenta argumentar que com a Reforma o Estado será Social-Liberal, 

pois assim afirma:  

[...] social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o 
desenvolvimento econômico; liberal, porque o fará usando mais os controles de 
mercados e menos os controles administrativos, porque realizará seus serviços 
sociais e científicos principalmente através de organizações públicas não-estatais 
competitivas, porque tornará os mercados de trabalhos mais flexíveis porque 
promoverá a capacitação dos seus recursos humanos e de suas empresas para a 
inovação e a competição internacional. (PEREIRA, 1998, p. 59-60). 

Na verdade, em que difere a defesa de Pereira da visão de Hayek? O atendimento 

social, pulverizado, como denominou Pinheiro (1995), está explícito nas duas proposições. A 

influência de Hayek em Pereira é visível. Tais defesas foram justamente revitalizadas por 

Hayek na explícita oposição ao pensamento defendido por Keynes, de um atendimento 

universalizante18, após a Segunda Guerra, na Europa19. 

Importante registrar que a autonomia da escola, na ótica do governo, expressa no 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, está em sintonia com as propostas dos 

Organismos Internacionais, como afirma Pereira “[...] O Banco Mundial e o Banco 

                                                

 

17 PEREIRA, L. C. B. A Reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Lua Nova, n. 45, p. 
49-95, 1998. 
18 John Maynard Keynes (1883-1946). A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda; tradução de Mário R. 
da Cruz; revisão técnica de Cláudio Roberto Contador. – São Paulo: Atlas, 1982. Publicada pela primeira vez em 
1936. Nesta obra contém as idéias básicas defendidas por Keynes se contrapondo ao estado mínimo para as áreas 
sociais, de Hayek e advogando uma melhor distribuição da riqueza sob a coordenação direta do Estado. 
19 Friedrich August Von Hayek (1989), em sua obra, “O Caminho da Servidão”, de 1944 contém as idéias 
centrais do neoliberalismo, defende a total liberdade ao mercado, afirma que o Estado, em hipótese alguma, deve 
intervir nos mecanismo que de algum modo, atrapalhe a liberdade daquele. A referida obra foi uma planejada e 
estratégica investida contra o “Estado de Bem-Estar” de Keynes, após a II Guerra Mundial. 
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Interamericano de Desenvolvimento tornaram os empréstimos, para a Reforma do Estado, 

prioritários [...]”. (PEREIRA, 1998, p. 59).  

Soares (2003)20, analisando a atuação do Banco Mundial, bem como as 

conseqüências dessa, adverte: 

[...] hoje se deve não apenas ao volume de seus empréstimos e à abrangência de suas 
áreas de atuação, mas também ao caráter estratégico que vem desempenhando no 
processo de reestruturação neoliberal dos países em desenvolvimento, por meio de 
políticas de ajuste estrutural. (SOARES, 2003, p. 15).  

Ainda, de acordo com a autora acima, o Brasil, a partir dos anos 80, com o 

aprofundamento da crise em função da dívida, tornou-se praticamente prisioneiro das 

imposições do Banco Mundial e pelo conjunto dos demais organismos multilaterais de 

financiamento pois, devido a sua vulnerabilidade, perdeu a credibilidade junto aos bancos 

privados.  

Diante da situação, os empréstimos concedidos pelas instituições, supracitadas, 

ocorreram mediante imposições, desde intervenções na implementação das políticas públicas 

até interferência na legislação interna dos países credores. A regra é válida para todos os 

países em desenvolvimento. Esses se tornaram reféns de interesses dos países ricos, uma vez 

que o peso na gestão do Banco Mundial sobre as decisões a serem tomadas, se baseia no 

montante (aporte) de capital investido. Os EUA detêm hegemonia absoluta desde sua 

fundação.  

Para Soares (2003, p. 23)21, “O objetivo do programas de ajuste é assegurar o 

pagamento da dívida e adequar a estrutura econômica dos países de forma a fazer desaparecer 

características julgadas indesejáveis e inconvenientes ao novo padrão de desenvolvimento 

(neoliberal)”. Afirma, ainda, que após 15 anos de defesa sobre a importância do Banco para o 

desenvolvimento sustentado o resultado foi catastrófico. Cita, por exemplo, os casos do 

México e Argentina.  

Uma área em que a atuação do Banco expandiu foi o setor educacional. Para o Banco 

Mundial, a educação é importante fator na promoção do desenvolvimento econômico. A sua 

participação nessa área tem aumentado principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o 

                                                

 

20 SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: políticas e reformas. In: O Banco Mundial e as Políticas 
Educacionais. Lívia de Tommasi, Mirian Jorge Warde, Sérgio Haddad (Org.). 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
(p. 15-39). 
21 SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: políticas e reformas. In: O Banco Mundial e as Políticas 
Educacionais. Lívia de Tommasi, Mirian Jorge Warde, Sérgio Haddad (Org.). 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 
15-38. 
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caso do Brasil. E a concepção mercadológica está explícita em tais propostas: “[...] São 

enfatizadas melhorias na eficiência dos gastos públicos e, nos setores sociais, melhor escolha 

da população-alvo e ampliação da prestação de serviços aos pobres”. (TOMMASI, 2003, p. 

197)22. 

Em outro momento afirma: 

O componente ‘inovações educacionais’ prevê o financiamento direto para escolas 
que apresentem projetos inovadores (em particular no combate à repetência), 
estabelecendo uma forma de competição entre as escolas e introduzindo, desta 
forma, no sistema educativo, os valores de ‘eficiência’ do mercado. (TOMMASI, 
2003, p. 206).  

A referência da autora acima, sobre “melhorias na eficiência dos gastos públicos e, 

nos setores sociais, melhor escolha da população-alvo” e “ampliação da prestação de serviços 

aos pobres”, condiz exatamente com as proposições defendidas anteriormente por Pereira e 

Hayek, ou seja, de limitar o atendimento universalizante e focar o atendimento aos pobres.  

Ficam, portanto, explícitas as premissas que norteiam a dinâmica de implementação 

das políticas públicas em educação proposta pelo Banco Mundial. A origem, nos anos de 

1990, das discussões voltadas para a política educacional do País está intimamente 

relacionada às Conferências de Educação para Todos, realizadas em Jomtien, Tailândia, no 

ano de 1990, e em Nova Delhi, Índia, no ano de 1993.  

Em 1994, o MEC publicou os planos: Educação para Todos - a Conferência de Nova 

Delhi e o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). No caso da Conferência, a 

idéia era continuar os debates sobre a educação para todos, iniciados em 1990, na Conferência 

de Jomtien.  

Os países que foram convocados pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) são: Brasil, China, México, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia. O Plano Decenal foi aprovado em conseqüência do 

compromisso assumido na Conferência de Jomtien e norteou o caminho da política 

educacional no Brasil, durante o período de 1993 a 2003. A Conferência de Nova Delhi foi 

patrocinada pela UNESCO, pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), pelo 

Banco Mundial e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Os 

                                                

 

22 TOMMASI de Livia. Financiamentos do Banco Mundial no setor educacional brasileiro: os projetos em fase 
de implementação. In: O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. Lívia De Tommasi, Mirian Jorge Warde, 
Sérgio Haddad (Org.). 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 195-227. 
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compromissos básicos assumidos pelos países foram: a universalização do ensino básico e a 

erradicação do analfabetismo.  

Ao que se observa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 

de dezembro de 1948, pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU),  da qual o Brasil é 

signatário, não estava sendo considerada, em relação ao que preconiza seu artigo 26: “Todo 

homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução tecnológico-profissional será acessível a todos [...]” 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, p. 23).  

De acordo com o Plano Decenal de Educação para todos, 

Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não 
têm acesso ao ensino primário; mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos 
quais mulheres – são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema 
significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento; mais de 
um terço dos adultos não têm acesso ao conhecimento impresso; etc 23.  

O aumento incontrolável da violência, da miséria, da população, da degradação do 

meio ambiente, enfim, uma geral deterioração social entre os países pobres; um impedimento 

de a sociedade de enfrentar tais problemas com “vigor e determinação”, conforme o 

documento, são conseqüências da falta de educação básica para significativa parcela da 

população. A preocupação para com a educação nos países pobres, se explica em função não 

apenas de um direito humano universal assegurado nas legislações, mas de uma necessidade 

social premente na perspectiva de evitar o caos social.  

Interessante observar que, mesmo reconhecendo ser um fator considerável do 

problema, o aumento da dívida dos países pobres para com os ricos, os representantes das 

organizações citadas sequer ventilam a possibilidade de rediscutirem a forma de pagamento 

ou perdão de tais dívidas. As Conferências Mundiais, bem como o Plano Decenal no Brasil, 

ratificam o direito fundamental de todos terem acesso à educação, considerada como condição 

importante para amenizar o quadro vivido entre os países pobres.  

Mesmo com as evidências sombrias, expressas em documentos, as iniciativas por 

parte dos países ricos foram tímidas. Na consecução prática de ampliação do acesso à 

educação, a responsabilidade de financiamento está explícita nos documentos:   

                                                

 

23 BRASIL. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993. Versão acrescida, 136 p. 
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[...] a educação é – e tem que ser – responsabilidade da sociedade, englobando 
igualmente os governos, as famílias, as comunidades e as organizações não-
governamentais, exige o compromisso e a participação de todos numa grande 
aliança que transcenda a diversidade de opiniões e posições políticas24.  

O enfoque está evidente em todos os documentos, que expressam a necessidade de 

transferir/dividir com a sociedade o financiamento da educação.  

Na análise sobre a realidade brasileira, o Plano Decenal não teve como deixar de 

fazer referências sobre as mazelas sociais referentes aos cuidados com a educação das 

crianças e adolescentes. Dentre os itens aparecem: a vergonhosa concentração de riqueza, as 

disparidades regionais, a prática centralizadora de gestão, a rotatividade dos dirigentes, 

gerando contínuas interrupções de políticas e de projetos educacionais etc. O que se verifica é 

um perfil nada animador da política educacional brasileira. Na perspectiva de reverter este 

quadro, o Plano Decenal, supracitado, propõe diversas estratégias, tendo sempre como 

objetivo central a universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. 

Dentre elas são destacadas:  

a) Situar a escola como espaço privilegiado e autônomo de gestão e 
desenvolvimento da aprendizagem e da formação do cidadão, incentivando-lhe a 
criatividade, a capacidade de inovação e de ajustamento cultural ao seu entorno 
social; 

b) Fortalecer os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisso; 
c) Fortalecer a gestão democrática da escola mediante a constituição e 
aperfeiçoamento de colegiados de pais e membros da comunidade escolar que 
participem ativamente da definição dos objetivos de ensino e da avaliação de seus 
resultados; 

d) Articular ações das universidades, dos Conselhos de Educação e de outras 
organizações governamentais e não-governamentais, dos políticos, dos empresários, 
trabalhadores e outros segmentos sociais, no sentido de alcançar os objetivos do 
Plano; 

e) Implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes 
autonomia financeira, administrativa e pedagógica etc. (PLANO DECENAL DE 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1993, p. 35-41).  

Certamente que as estratégias contidas no Plano Decenal contribuíram na definição e 

elaboração da legislação que regulamentou o financiamento da educação no período 

subseqüente. Observa-se nos itens destacados o enfoque ao fortalecimento da participação da 

comunidade na escola, bem como a possibilidade desta articular-se, mediante parcerias com 

universidades, empresas, organizações governamentais e não-governamentais. 

                                                

 

2449 Documentos de Compromissos Internacionais da UNESCO – Declaração de Nova Delhi sobre Educação 
para Todos. (p. 1-2). Disponível em: <http://www.unesco.org.br/publica/Doc_Internacionais/declaraNdelhi.asp>. 
Acesso em: 23 mar. 03. 

http://www.unesco.org.br/publica/Doc_Internacionais/declaraNdelhi.asp>
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A última estratégia destacada reforça a defesa da autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica, nas escolas públicas e, como verificado, é uma defesa 

consubstanciada da proposta de reforma propugnada no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Como exemplo de autonomia pedagógica, as escolas passaram a elaborar 

seus Projetos Políticos Pedagógicos. Será que em função das determinações legais? Ou as 

escolas passaram a entendê-los como uma possibilidade de se pensar uma nova concepção de 

homem e de sociedade?  

No final de 1993, na Índia, foi apresentado o Plano Decenal Brasileiro e, nesta 

reunião convocada pela UNESCO, ficou definido que em 1994 o Brasil sediaria a 

Conferência Nacional e Internacional de Educação para Todos. Essa Conferência, apesar de 

ser organizada por várias entidades, teve, segundo Peroni (2003), a orientação predominante 

da Comissão Econômica das Nações Unidas para América Latina e Caribe (CEPAL), que 

influenciou muito a política educacional no País nos anos de 1990.  

Sobre o objetivo das novas políticas sociais, Coraggio (2003)25 foi elucidativo: 

[...] seja por razões de equidade ou de cálculo político – estão direcionadas para 
compensar conjunturalmente os efeitos da revolução tecnológica e econômica que 
caracteriza a globalização. Elas são o complemento necessário para garantir a 
continuidade da política de ajuste estrutural, delineada para liberar as forças do 
mercado e acabar com a cultura de direitos universais (entitlements) a bens e 
serviços básicos garantidos pelo Estado [...]. (CORAGGIO, 2003, p. 78). 

Baseado na argumentação de Coraggio, sustentada nos documentos do próprio Banco 

Mundial, as propostas de políticas sociais estão sendo implementadas na explícita razão de 

evitar um problema ainda maior. Na verdade, tenta-se protelar o que se visualiza como 

inevitável, evitando, assim, um desequilíbrio sistêmico. “[...] Trata-se de prevenir situações 

politicamente críticas – tanto nas dezessete mega-cidades do mundo em desenvolvimento 

como em suas regiões rurais superpovoadas – que poderiam colocar em risco a sustentação 

política do ajuste estrutural [...]”. (CORAGGIO, 2003, p. 86). A pobreza nos grandes centros 

urbanos é a maior preocupação do Banco Mundial.  

A argumentação do Banco Mundial, de que a educação promove o aumento na 

produção e consumo, não subsiste se considerarmos a afirmação do autor de que apenas um 

terço da população conseguirá trabalho no mercado formal. A maioria, mesmo com a devida 

                                                

 

25 CORAGGIO, José Luis. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou problemas de 
concepção? In: O Banco Mundial e as políticas educacionais. Lívia De Tommasi, Mirian Jorge Warde, Sérgio 
Haddad (Org.). 4. ed. – São Paulo: Cortez, 2003. p. 75-123. 
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formação, contribuirá com o aumento do exército de reservas que apenas reduzirá ainda mais 

os salários; e esta já é uma realidade ascendente no Brasil.  

Nos anos de 1990, em função da Reforma do Estado, o discurso de que a nova 

caracterização dada à APM possibilitaria uma escola mais autônoma, na verdade, os 

mecanismos criados ao contrário disso, mais atrelam ao Estado a comunidade escolar, 

representada pelos pais, impedindo-os de articularem uma ação mais contundente no sentido 

de exigir do Estado cumprimento da responsabilidade que lhe confere. Na realidade, para os 

pensadores neoliberais, os movimentos sociais e mais especificamente os sindicatos foram os 

culpados pela crise, devido as suas reivindicações corporativas; portanto, o ataque a esses 

movimentos foi de forma explícita. 

A perspectiva de a APM se transformar num espaço de resistência, de possibilitar 

ações coletivas mais efetivas, de um confronto mais contundente e de exigir do Estado o 

cumprimento de suas obrigações, foi estrategicamente inviabilizada, mediante a 

implementação da Reforma. 

Ainda, sobre essa questão, que tanto Cardoso quanto Pereira afirmaram ser a  

Reforma uma garantia de participação social mais efetiva, portanto, de relações sociais mais 

democráticas; contradizem-se, como observado, pois, suas defesas de acordo com a Reforma, 

foram delineadas em consonância com as idéias básicas de Hayek, que afirma ser impossível 

um acordo consensual entre o povo e o parlamento. Para ele, as disputas no parlamento, os 

debates inúteis, apenas causam inevitável descontentamento com as instituições democráticas. 

O parlamento não realiza, de fato, a tarefa que lhe confere. Diante disto, advoga para a 

realização de um planejamento eficaz, com a separação entre a gestão econômica e a área 

política; aquela deve ser confiada a especialistas, a funcionários do quadro permanente ou a 

organismos independentes. Admite ser inevitável que tais especialistas imponham escala de 

preferência à comunidade, para a qual planejam. Afirma que na gestão da atividade 

econômica os interesses “[...] são tão divergentes que há pouquíssima probabilidade de se 

obter um verdadeiro acordo em qualquer assembléia democrática”. (HAYEK, 1990, p. 81).  

Dentre os diversos argumentos nesta ótica, alega que “[...] se quisermos resultados, 

devemos libertar as autoridades responsáveis dos grilhões representados pelas normas 

democráticas”. (HAYEK, 1990, p. 81). Foi contundente na defesa de que a democracia só é 

possível diante de um sistema de concorrência, baseado no direito de dispor livremente da 

propriedade privada.  

O que se verifica, na explicação dos defensores da Reforma do Estado no Brasil, foi 

uma tentativa, com sucesso, de legitimação de suas propostas junto à sociedade. 
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Diante de tais defesas, não é difícil entender as premissas básicas do pensamento de 

Hayek: liberdade sim, mas individual, de direito à posse, de mercado etc. Para ele não há 

como conciliar liberdade com democracia. Poder de decidir sobre igualdade de direitos, 

valores salariais, a quantidade de bens na definição de ações provenientes da maioria, são 

prerrogativas exclusivas do representante político.  

Na realidade, o reflexo dessas idéias são visíveis nas escolas. Como se observa, os 

defensores da Reforma do Estado alegam que esta possibilitaria uma maior proximidade da 

população junto à instituição que lhe presta serviço, no sentido de controlá-la; mas, de acordo 

com as estratégias estabelecidas pela publicização, haverá maior participação social pelo 

controle direto da sociedade por intermédio de conselhos de administração, recrutado na 

própria comunidade; mas como já alertado, toda a estrutura organizacional desses conselhos e 

demais instâncias participativas, como do caso das Unidades Executoras (UEX), está  

assegurada em legislações. Uma participação, portanto, tutelada. 

Fica explícita a dissonância no discurso por parte do Estado. A distância entre o que 

se propõe e o que de fato acontece nas escolas públicas brasileiras é enorme. Nesse caso, uma 

outra questão fica evidente: A quem, de fato, o Estado tem representado? Tem conseguido 

atingir a todos, por meio das políticas públicas, ou tem beneficiado apenas alguns? O Estado 

tem restringido sua área de atuação devido a sua incapacidade financeira? Não foi o que se 

verificou. O que permite reafirmar, com convicção, que o Estado é um Estado de Classes, pois 

privilegia e expressa o interesse de uma minoria.              
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CAPÍTULO III   

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E A ESCOLA PÚBLICA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (1995 A 2000)    

O desafio deste capítulo é verificar, em duas escolas públicas de Campo 

Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo uma da Rede Estadual de Ensino e a 

outra da Rede Municipal, como se materializaram as proposições do capítulo anterior, ou seja, 

como a relação entre a Associação de Pais e Mestres, a direção e demais instâncias foram se 

estabelecendo, a partir da implementação da Reforma do Estado. 

Como reportado no decorrer da pesquisa, sobre a fase de transição do regime militar 

para o civil, faz-se necessário lembrar que, no período, o forte movimento da sociedade civil 

organizada reivindicou e exigiu participação efetiva nas atividades políticas, fase essa que foi 

coordenada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Na esfera estadual, 

em Mato Grosso do Sul, o PMDB saiu vitorioso nas eleições.26 

A Rede Municipal de Ensino em Campo Grande possuía, no período de realização da 

pesquisa, noventa e três escolas, a Rede Estadual de Ensino possuía 353 escolas, incluídas 

oitenta e nove escolas da Capital do Estado. O critério de escolha das escolas pesquisadas foi, 

dentre outros, a realização de um maior número de atividades que contaram com a 

participação dos pais. A informação, sobre quais escolas realizaram tais atividades, foi 

adquirida nas Secretarias de Educação27. 

Na realização desse desafio, de tornar mais visíveis as ações desencadeadas entre a 

Direção Escolar, a APM e demais instâncias, dentro da escola pública sul-mato-grossense, 

além da pesquisa bibliográfica e entrevistas, foram analisados documentos produzidos pelas  

                                                

 

26 O governador eleito, em 1982, pelo PMDB, no Estado de MS foi Wilson Barbosa Martins (1983-1986), 
retornando posteriormente ao governo estadual no período de 1995 a 1998. Importante considerar que o referido 
partido político coordenou, no País, o processo de transição do regime militar para o civil, com a explícita defesa 
da redemocratização do País. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, de 1997 a 2000, também foi 
administrada pelo PMDB. Nos anos de 1990, a defesa da participação e envolvimento da sociedade civil 
organizada na esfera política, com o discurso, por exemplo, de uma efetiva participação dos pais na escola, tem 
ocorrido numa outra perspectiva. Na década de 1980 a sociedade exigia a participação; já na década de 1990, o 
Estado na clara pretensão de legitimar suas ações junto à sociedade, instiga-a a participar.  
27 Importante registrar que ao contatar as escolas e perguntar sobre os registros das atividades desenvolvidas, em 
ambas a alegação foi a mesma: não haviam realizado qualquer tipo de registros das atividades. 



  
52

Secretarias de Educação e pelas escolas. Este capítulo está dividido em duas partes, sendo que 

na primeira será tratada, especificamente, a escola pública municipal e, na segunda, a escola 

pública estadual. 

No processo de análise das escolas alguns dados e características específicas serão 

omitidos para evitar a identificação das mesmas. Os nomes dos entrevistados serão 

substituídos por nomes fictícios. Quanto às denominações das escolas, estaremos utilizando 

apenas Escola Municipal e Escola Estadual.  

Embora as duas escolas estejam situadas em bairros próximos ao Centro da cidade de 

Campo Grande, atendem alunos que residem nas suas proximidades; porém, a maioria são 

alunos que residem em sua periferia.   

1. A Associação de Pais e Mestres e a Escola Pública Municipal Durante o Governo de 

André Puccinelli (1997 a 2000)   

Com as mudanças ocorridas em função da Reforma do Estado, a partir de 1995, mais 

precisamente em 1997, algumas alterações puderam ser observadas nas relações estabelecidas 

no interior das escolas. 

A opção por analisar escolas pertencentes a duas redes de ensino foi no sentido de, 

dentre outras, de verificar se as propostas do partido político que estava à frente da 

administração, tanto do Executivo Estadual quanto do Municipal, o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), estavam em consonância com as reivindicações da 

sociedade civil organizada, nos anos de 1980.  

Outro item proposto para verificação foi se houve coerência partidária com relação 

às duas administrações peemedebistas no que se refere ao discurso amplamente defendido 

pelo PMDB, de uma ampliação e consolidação de relações sociais democráticas em todo o 

País. 

Os reflexos da maneira peemedebista de administrar certamente que incidiram sobre 

a gestão da escola e, conseqüentemente, a APM e demais instâncias foram norteadas por tais 

princípios. 

Antes de abordar especificamente as ações desenvolvidas dentro da escola pública 

municipal, considero importante registrar alguns indícios de que os ventos da reforma 
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neoliberal, nos anos de 1990, atingiram de modo mais abrangente o Município de Campo 

Grande. 

As ações do Executivo Municipal, no ano de 1997, conseqüência do movimento 

inicial na esfera federal, foi um pacote de medidas visando à contenção de gastos. Dentre as 

medidas encaminhadas à Câmara Municipal pelo Prefeito, e que atingia diretamente os 

servidores públicos, citamos: a redução de 06 para 03 meses de licença-prêmio; a redução de 

50% para 33% no valor do abono de férias; a extinção do direito do servidor a qualquer tipo 

de incorporação em seus vencimentos, tanto da representação do cargo comissionado como do 

valor da função gratificada, que no período era garantido na base de 10% por ano trabalhado; 

a extinção de cargos efetivos, autorizando o Executivo acabar posteriormente, a seu critério, 

com as vagas de cargos efetivos desnecessários, providos ou não até o quantitativo de sete mil 

vagas; a autorização ao Executivo Municipal para concessão da indenização proporcional ao 

tempo de serviço do servidor que solicitar exoneração de seu cargo efetivo28, dentre outras.  

O depoimento do vereador Pedro Kemp, num jornal da época, de certa forma 

expressa o referido contexto:  

Não se pode concordar com a supressão de diretos dos servidores, o prefeito entrou 
na onda das reformas neoliberais que preconiza um Estado mínimo, com demissões, 
privatizações e terceirizações. Essa febre prejudica a população que acaba ficando 
com serviços públicos de péssima qualidade [...]. (JORNAL DIÁRIO DA SERRA, 
25/06/1997, p. 03). 

Como se pode observar no depoimento, foram várias as ações desencadeadas pelo 

Prefeito, no sentido de adequar o Município à nova ordem que se estabelecia.Também não se 

podem omitir a forte mobilização e resistência por parte do Sindicato Campo-Grandense dos 

Profissionais da Educação Pública (ACP), diante do pacote de medidas, que foi amplamente 

divulgado na imprensa local.29 

Outra medida iniciada na esfera federal, mas que repercutiu nas demais foi a 

Reforma na Previdência. O governo federal, por meio da Lei nº 9.717/98, regulamentou a 

reforma da previdência e, de acordo com essa lei, o percentual descontado nos salários 

aumentou, ocorrendo também, a desvinculação da assistência médica à contribuição da 

previdência. A mobilização dos professores da Rede Municipal de Ensino, diante da medida, 

                                                

 

28 Os principais jornais da Cidade, na época, relataram e acompanharam o processo de discussão do anteprojeto 
do prefeito, tanto pelo Sindicato Campo-Grandense de Professores (ACP), como pela Câmara Municipal de 
Vereadores. Ver jornais: Correio do Estado, p. 03, de 28 e 29 de junho de 1997, e o Diário da Serra, de 25 de 
junho de 1997, p. 03. 
29 Além dos já citados, ver nos mesmos jornais dos dias 27 de junho, e 01, 02 e 03 de julho de 1997. 
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não foi diferente do caso anteriormente retratado. Os exemplos verificados sinalizam para 

ações que estavam relacionadas à preocupação em reduzir o campo de atuação por parte do 

Estado, neste caso, devido ao déficit mensal na previdência que era uma realidade30.  

Retomando de modo mais específico às unidades escolares, no ano de 1997 

observamos a explícita pressão às escolas públicas do ensino fundamental e médio, pelo 

Governo Federal, no sentido de obrigá-las a instituir as Unidades Executoras, ou seja, 

restabelecer e adequar as APMs31, sob pena de não receberem recursos diretos do Ministério 

da Educação. 

Pelas mudanças, a APM se transformou num instrumento jurídico do Estado, 

permitindo que suas ações fossem articuladamente desencadeadas de acordo com seus 

interesses. As possíveis iniciativas por parte dos pais, de agirem com independência na escola, 

foram simplesmente inviabilizadas. Como já verificado, uma área em que a Reforma do 

Estado atuou de maneira incomplacente foi a dos movimentos sociais. 

Com a nova caracterização, a APM foi estimulada pelo Estado, por meio do discurso 

da autonomia, a desencadear ações com o explícito objetivo de angariar verbas para a escola. 

O Decreto nº 2.896, de 23/12/98, por exemplo, dispõe sobre as obrigações acessórias das 

Unidades Executoras das escolas pública, municipais, estaduais e do Distrito Federal, 

beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Escola32. 

Na Rede Municipal de Ensino, em Campo Grande, a partir da década de 1990, 

verificamos que diversas foram as ações do Executivo Municipal no sentido de amealhar 

fundo junto à comunidade para manutenção das escolas e creches; como foi o caso da Lei nº 

2.905, de 23 de julho de 1992, que autoriza o Poder Executivo Municipal, por intermédio da 

Direção Escolar e da Associação de Pais e Mestres, locar espaços nos muros de escolas 

públicas municipais.  

Já a Instrução nº 001/90, da Coordenadoria de Apoio ao Estudante/SEMED, fixa 

normas para utilização da cantina das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo 

Grande, e nesta estabelece que a cantina somente poderá ser explorada pela APM. Caso 

                                                

 

30 Sobre as reformas referidas ver também as Atas de reuniões na ACP. Ata nº 15, de 25/06/1997, nº 16, de 
07/08/1997, nº 06, de 05/04/1999, nº 08, de 20/04/99, dentre outras. Importante lembrar que as maiorias das 
mudanças propostas pelo Executivo Municipal foram aprovadas. A resistência dos sindicatos foi significativa. 
Um exemplo do confronto entre o Sindicato e o Prefeito foi a demissão de trinta e um professores pela 
paralisação na Rede Municipal de Ensino, em protesto por reajuste de salário, como consta nas Atas nº 19, de 
29/09/1999, e nº 20, de 08/10/1999.  
31 No caso do Estado de MS, a denominação continuou a mesma, Associação de Pais e Mestres, mas tal 
denominação diferenciou de estado para estado, como mostramos anteriormente. 
32 Não significa com isto que estamos considerando negativa a idéia do Governo Federal de mandar as verbas 
públicas direto para as escolas. Pelo contrário, foi um avanço. O questionamento recai sobre a quantia enviada, 
que sendo insuficiente, que obriga as escolas a arrecadarem dinheiro junto à comunidade. 
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semelhante ocorre com a locação da quadra de esportes, um espaço público que poderia ser 

usufruído pela população jovem, nos finais de semana, para a prática de esporte, no entanto, é 

usada somente por quem tem condições de pagar. São essas algumas formas, dentre outras, 

por meio das quais a escola assegura significativa quantia de recursos financeiros.  

A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Divisão de Políticas e 

Programas para Gestão Escolar, objetivando demonstrar a importância e necessidade de 

instituir e/ou fortalecer a APM nas escolas, elaborou um documento com o título: O que é a 

APM?. Neste, dentre outros, aborda os seguintes itens: do objetivo da APM; questões sobre a 

administração, composição, competência; como adquirir recursos, etc. A parte que justifica a 

participação dos pais na escola por meio da APM merece ser evidenciada:  

A educação é um processo complexo que determina a vida de cada indivíduo. Todos 
nós sabemos que o domínio de pensamentos, habilidades e certos comportamentos 
são fundamentais para que as pessoas possam se situar crítica e produtivamente na 
sociedade. É por isso que em todas as sociedades, o estado se encarrega de prover 
educação para todos, porque o desenvolvimento de um país depende da capacidade 
de seus habitantes. O período que se passa na escola é, de extrema importância para 
cada pessoa. Os beneficiários (alunos e pais) devem ter espaço para se manifestar 
sobre o que ocorre na escola, se estão satisfeitos ou não, pois o que nela acontece 
determina em muito que será a sua vida no futuro [...]. O sucesso da Associação de 
Pais e Mestres como instrumento de gestão escolar e de autonomia da escola 
depende da equipe escolar e dos pais. Os pais devem entender que sua participação 
contribui para a melhoria do funcionamento da escola e a equipe escolar deve 
perceber que a escola presta um serviço à comunidade e que, portanto, deve estar 
atenta às expectativas dessa comunidade. A escola é uma instituição pública e como 
tal deve prestar contas do que faz e da forma como faz 33. 

Infelizmente, não há referência sobre a data de publicação do documento acima, mas, 

pelas questões contempladas, é provável que foi elaborado nos anos de 1990, na idéia de 

colaborar com as escolas na constituição e/ou fortalecimento das APM, principalmente 

quando retrata a questão da autonomia escolar.    

2. A Escola Pública Municipal    

A Escola Municipal oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Quanto à estrutura física possui 12 

                                                

 

33 CAMPO GRANDE. Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Educação. O 
que é a APM? Divisão de Políticas e Programas para Gestão Escolar. 
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salas de aula; salas para supervisão e orientação, Educação Física e informática; quadra de 

esportes; pátio e parque infantil. Sobre os corpos técnico e docente é importante registrar que 

a escola possui: direção, direção-adjunta, supervisão, orientação, secretaria, dentre outras, 

funções existentes. O número de professores aproxima-se de 40, sendo a maioria do sexo 

feminino. O corpo técnico-administrativo compõe-se de aproximadamente de 30 pessoas. No 

total, a escola atende a cerca de 800 alunos, segundo depoimento da Secretária da escola. 

A Escola possui, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, o 

Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica, o Estatuto da Associação de Pais e Mestres, 

dentre outros documentos. Serão estes que, na seqüência, são analisados, pois, como se sabe, 

são eles que norteiam a vida na escola. 

No primeiro documento analisado, o Regimento Escolar, chama a atenção o artigo 

3º, ao estabelecer que “[...] nossa escola tem por missão oferecer um ensino de qualidade para 

que o aluno seja crítico, participativo, capaz de agir na transformação da sociedade [...]”, e o 

enfoque é repetido no artigo 5º “[...] pretendemos nos tornar uma escola de referência, na qual 

o ensino seja ministrado com base nos princípios de igualdade, compromisso e competência, 

valorizando a participação de toda a comunidade”. Com essa defesa, é possível afirmar que a 

escola caminha na perspectiva de perseguir, em sua prática, reais possibilidades de ampliação 

e aperfeiçoamento de relações democráticas.  

Mas, no mesmo Regimento, no Capítulo I, artigo 88, a escola sinaliza sobre os 

limites das relações democráticas referidas anteriormente, ao se posicionar sobre o papel da 

Direção Escolar: “A direção é órgão de execução, supervisão e coordenação das atividades 

pedagógicas, administrativas e financeiras da unidade escolar”. No documento considerado o 

mais importante na comunidade escolar, pois delineia seu caminhar, deixa transparecer que a 

centralização administrativa ainda não foi totalmente superada. 

Sobre o processo de participação dos professores nas instâncias dentro da escola, 

também já está assegurada, no Regimento, uma participação previamente estabelecida, como 

é o caso do artigo 101 que, dentre outras atividades, atribui como competência do professor 

“participar da APM e outras instituições auxiliares da unidade escolar”34. 

Sobre a Proposta Pedagógica, já na sua apresentação, página 03, a escola afirma que 

em seu processo de elaboração, a participação ficou restrita aos professores, corpo técnico e 

                                                

 

34 O Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Campo Grande, apresentado em 1997, 
pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) às escolas, foi elaborado sem a participação das mesmas. 
(PERONI, 2003, p. 147-148). 
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direção. Mesmo que, na referida apresentação, a Proposta tenha sido colocada “à disposição 

da sociedade”, e que esta “foi elaborada atendendo às expectativas de sua comunidade”. 

Os alunos e os pais, que são considerados como a finalidade primordial de existência 

da escola, não participaram do processo de elaboração da Proposta Pedagógica. Somente 

depois de concluída é que foi disponibilizada para comunidade35. Assim, contradizendo mais 

uma vez, como vimos no Regimento, no item denominado “Visão Estratégica”, em que 

destaca a valorização da participação da comunidade nas atividades da escola; que a formação 

crítica e participativa do aluno deve ser a regra. 

Outros itens comentados nos documentos acima citados, ainda sobre a formação dos 

alunos, sobressaíram: o desenvolvimento da solidariedade, da amizade; do compromisso 

ético-profissional; o compromisso com a transformação social; o abandono do autoritarismo 

nas relações dentro da escola. Enfim, pelos itens enumerados pode-se dizer que a escola 

estava realmente comprometida com uma perspectiva de mudanças.  

Entretanto, ao se deparar com o cotidiano dessa escola, quando do curto período da 

realização das entrevistas, de um contato mais próximo, pode-se observar que os aspectos 

vivenciados denunciam o contraste entre o que se propõe e o que de fato acontece dentro da 

escola.  

Os princípios básicos que norteiam e cimentam a sociedade vigente são amplamente 

reforçados e estimulados. É o caso, por exemplo, do estímulo à competição entre os alunos; 

da premiação aos “melhores” alunos do bimestre; do realce dado aos pais sobre o trabalho 

voluntário; da “contribuição espontânea” para a manutenção da escola, que insistentemente é 

cobrado dos pais, etc36.  

Pelo visto, a escola caminha na contramão da perspectiva de contribuir com a 

ampliação de suas ações, na direção de uma gestão escolar coletiva. Pois, mesmo assegurada 

                                                

 

35 Apesar de constar tanto na apresentação como no final da Proposta Pedagógica a participação restrita a alguns 
segmentos escolares no processo de sua elaboração, no livro de ata de reuniões da APM, Ata nº 07, de 
10/12/1998, há registro de que durante o processo de elaboração da Proposta Pedagógica foi realizado pesquisa 
junto aos pais e funcionários. 
36 Importante considerar que, na oportunidade participarmos de uma reunião entre Escola e comunidade, algumas 
ações da Direção da escola chamou nossa atenção. São elas: Mesmo a APM presente, quem coordenou toda a 
reunião foi a Diretora da Escola; Sobre a apresentação de contas se resumiu numa relação de materiais que foram 
adquiridos pela escola, não sendo apresentado comprovante de compras como notas, recibos etc; dos 182 pais 
presentes, conforme livro que assinaram na chegada, nem sequer um deles questionou qualquer aspecto 
relacionado à gestão da escola, e da prestação de contas. Apenas alguns pediram esclarecimentos sobre questões 
relacionadas aos filhos. O número significativo de pais, sendo a maioria de mães, é justificado pela própria 
direção, além da nota do filho, há o hábito da realização de sorteios de prêmios para os pais presentes. De acordo 
com o Calendário Escolar de 2004, as datas das quatro reuniões da APM durante o ano coincidem com a entrega 
de notas. A discussão específica sobre as possibilidades de ações da APM na Escola fica prejudicada, uma vez 
que nessas reuniões o foco recai sobre o aproveitamento dos alunos. A Diretora da Escola ainda era a mesma que 
atuava no período proposto para a realização da pesquisa.  
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), em seus artigos 12, 

13, 14 e 15, a participação da comunidade na escola pode ser observada numa realidade 

distante daquela apregoada na Proposta Pedagógica. As ações desenvolvidas na Escola 

Municipal, em Campo Grande, denunciam a fragilidade da democracia apregoada e, também, 

evidencia as bases sociais sobre as quais está ancorada. 

Em outro item da Proposta Pedagógica a escola, ao se reportar à família e aos 

amigos, explicita a necessidade de contar com a colaboração dos pais por meio de serviços 

voluntários37. 

Em relação ao Estatuto da Associação de Pais e Mestres, nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, o processo de elaboração se deu no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, por meio do Departamento de Apoio às Atividades Escolares, que acompanha e 

assessora as escolas na elaboração e execução de ações que estejam relacionadas à APM38. 

Ainda sobre o Estatuto do ano de 1999, em que trata da finalidade da APM, em seu 

artigo 5º, assim expressa:  

A associação de Pais e Mestres (APM), instituição cooperadora da escola, tem por 
finalidade geral colaborar no aprimoramento do processo educacional e na formação 
do educando, por meio da aproximação entre pais, alunos e professores, 
promovendo a integração: poder público – comunidade – escola – família.  

E na finalidade específica, artigo 6º do Estatuto, caracteriza-se principalmente por:  

a) representar as aspirações da comunidade e dos pais junto à escola; b) interagir 
junto à comunidade como instrumento de transformação, de ação, promovendo o 
bem-estar da comunidade escolar do ponto de vista educativo, cultural e social: c) 
promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade pelas 
atividades escolares; h) colaborar na programação do uso da escola pela 
comunidade, inclusive nos períodos ociosos, visando ampliar o conceito de escola, 
transformando-a em Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário; i) 
participar efetivamente na elaboração, execução e avaliação do projeto político-
pedagógico. (ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, 1999, art. 
6º). 

                                                

 

37 A Rede Municipal de Ensino em Campo Grande participa do Programa Amigo da Escola, desenvolvido pela 
Rede Globo de Televisão. Nesse o norte é o estímulo ao trabalho voluntário nas escolas públicas. No livro de 
Atas de Reuniões da APM Ata nº 05, de 15 de dezembro de 2000, consta que foi realizada, pela Direção da 
Escola, uma homenagem aos amigos da escola, e ao mesmo tempo feito um pedido: “pais que tem interesse em 
ajudar pois necessitamos de pessoas para reparos e serviços nas férias”.  
38 No período de realização da pesquisa de campo, as informações foram adquiridas na Secretaria Municipal de 
Ensino. De posse do Estatuto da APM do ano de 1999, verificamos que a única diferença evidenciada no 
Estatuto, entre as Escolas, estava no espaço em branco deixado pelo Departamento de Apoio às Atividades 
Escolares, para que as Escolas colocassem  nomes e endereços das mesmas.  



  
59

Em relação ao artigo 5º, sobre a aproximação entre comunidade e escola, muito 

embora tal questão tenha sido contemplada em artigos anteriores, entendemos que as 

finalidades específicas citadas merecem algumas considerações. No caso da alínea a é 

possível no mínimo, perguntar se a escola está propiciando tais condições, ou seja, constatar 

se, de fato, os pais querem, por exemplo, pagar as “contribuições espontâneas” a que são 

coagidos39, uma vez que diante dos mecanismos utilizados pela escola, da maneira como são 

conduzidas as reuniões, dificilmente algum pai teria coragem de apresentar publicamente 

posição contrária.  

As reuniões que deveriam ser dirigidas pelo presidente da APM, sem exceção, são 

dirigidas pelo Diretor(a) da escola. No caso da contribuição espontânea, conforme 

verificamos nas atas, a alegação da direção é quase sempre a mesma: contribuir com a 

qualidade do ensino. Qual pai discordaria dessa posição? Em relação à alínea h, ao que se 

observa, a escola está desenvolvendo ações em direção contrária; em vez de, juntamente com 

a APM, colaborar para a aproximação da comunidade com a escola, disponibilizando a 

estrutura que possui, passa a cobrar por qualquer atividade desenvolvida pela comunidade.  

A escola é um local privilegiado, se comparado ao espaço que possuem as crianças 

para o lazer nos finais de semana, ou seja, a rua. Imagine se a escola permitisse o acesso da 

comunidade ao espaço público que de fato e de direito lhe pertence; poderia ser viabilizada 

uma série de atividades culturais e profissionais, como cursos de informática, palestras, acesso 

à biblioteca, sala de vídeo, quadras de esportes e lazer, dentre outras.  

Com a comunidade organizada, tais atividades poderiam ser realizadas em conjunto 

com os moradores do bairro, via Associação de Moradores, Igrejas, etc. Além da conservação 

e cuidados da comunidade para com a escola, que atualmente tornou-se um problema, evitaria 

em muito a proliferação da violência e o uso de drogas, já que tiraria as crianças e os 

adolescentes da ociosidade e da rua. Infelizmente não é esta a prática que se tem verificado na 

Rede Municipal de Ensino. O “Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário”, 

idealizado no Estatuto, alínea h, ainda é uma realidade distante. A alínea i propõe a 

participação efetiva na elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico, 

também não se materializou em sua amplitude na escola em questão. 

Interessante registrar que foi verificado, nos arquivos da Secretaria de Educação, um 

contrato padrão elaborado para todas as escolas, para que pudessem alugar seus espaços à 

                                                

 

39 Esta também é a defesa de Braz (1999) em sua Dissertação de mestrado. Ver bibliografia no final. 
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comunidade, como é o caso, por exemplo, da cantina, dos espaços nos muros e da quadra de 

esportes40.  

Sobre a alegação do artigo 7º do Estatuto: “A Associação de Pais e Mestres (APM), 

entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e 

nem finalidades lucrativas”, acreditamos ser impossível dissociar o caráter político dos 

objetivos sociais e educativos, como vimos no próprio Estatuto; a idéia da transformação 

implica em não desconsiderar tal perspectiva. O processo de aproximação entre a escola e 

comunidade é a materialização do exercício de cidadania social, pois, assim, a escola estaria 

fortalecendo sua função social. No artigo 12, a referência é sobre a composição da APM, 

estando sua organização assim estruturada: a) Assembléia Geral. b) Conselho Deliberativo; c) 

Diretoria; d) Conselho Fiscal.  

Mesmo tendo poder deliberativo, pode-se dizer que o Conselho está, “amarrado”, 

pois o Presidente é o Diretor da escola, o Secretário um Professor, e os demais Conselheiros 

representantes de pais e um funcionário administrativo e/ou professor. Como, por exemplo, a 

atribuição prevista para o Conselho no inciso V: “[...] promover sindicância para apurar 

ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência”; se na composição do Conselho 

as funções estratégicas estão vinculadas ao Estado, pois são funcionários da própria escola, 

como é o caso do Diretor, é ele quem aprova o Plano de Aplicação de Recursos e que, 

também, planeja e executa as ações referentes a tais aplicações. 

Ratificando o que já foi apresentado, o artigo 27 trata especificamente das atribuições 

do Presidente da APM, dentre as quais se destaca a competência de convocar e presidir as 

reuniões da diretoria e assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, com auxílio do Diretor 

da escola; mas não é esta a regra que prevalece, o Diretor é quem convoca e preside todas as 

reuniões, conforme verificado em todas as atas de reuniões, do período em que foi realizada a 

pesquisa.  

Outros dados, segundo Peroni (2003), reafirmam que nas ações desencadeadas pela 

Rede Municipal de Ensino, na década de 1990, persistiu a centralização administrativa, como 

foram os casos: da nomeação dos diretores escolares pelo Executivo Municipal, ao invés de 

eleições diretas pela comunidade, como ocorreu em diversos municípios e estados brasileiros 

e da implantação do Sistema Municipal de Ensino sem ter havido discussão com os 

professores e entidades vinculadas à educação.  

                                                

 

40 Para cada exemplo citado há documentos (contrato de locação) específicos. Para o caso de alguém da 
comunidade queira locar  qualquer um dos espaços referidos.  
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No caso do Estatuto da APM e demais documentos citados, no processo de 

elaboração não foram considerados as peculiaridades de cada escola; tal maneira de 

encaminhar as ações, tanto na escola quanto na Secretaria, evidenciam as semelhanças com as 

proposições aferidas por Hayek, como verificado anteriormente. Uma minoria decide pela 

maioria.  

Sobre as Atas de reuniões da APM41 na escola, é importante reafirmar que as 

reuniões acontecem no dia da entrega de notas; portanto, questionamentos ou proposições 

concernentes à gestão da escola ficam prejudicadas, uma vez que a maioria do tempo é gasto 

com informações gerais e a maior preocupação dos pais recai sobre o aprendizado do filho. A 

prestação de contas se resume numa lista de materiais adquiridos, fixado num quadro; não são 

apresentadas notas ou comprovantes dos gastos.  

Na verdade, pode-se observar que o enfoque dado pela Direção foi no sentido de 

mostrar, ainda que superficialmente, o que foi possível a escola realizar. Tal dinâmica 

possibilita à direção insistir com os pais sobre a necessidade de eles continuarem colaborando 

de alguma forma com a escola.42  

Na Ata nº 01, de 06/03/1999, primeira reunião do ano letivo, há registro da visita de 

um grupo de vinte e seis pessoas, dos GDES43 de todas as escolas do Brasil, com a finalidade 

de preparação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola). A cidade de Campo Grande foi 

considerada a “Vitrine do PDE”. A escola em questão foi uma dentre as quatro escolhidas 

pelos visitantes. 

Nessa mesma Ata fez-se constar a manifestação de pais em favor dessas 

contribuições: 

[...] Houve a fala de um pai pedindo a contribuição escolar, conclamando aos pais, 
pois com uma escola deste nível é o mínimo que os pais podem fazer. Outro pai – 
seu Milton Mendes dos Santos, usou da fala para falar sobre a contribuição escolar e 
também para a compra da cortina [...]. (ATA, nº 01, de 06/03/1999, p. 02).  

Na Ata de outra reunião há um interessante relato sobre o apelo da direção aos pais, 

que pode ser muito elucidativo: 

                                                

 

41 Não foi possível verificar as atas do ano de 1997, uma vez que nos foi disponibilizado somente as atas com 
data a partir do mês de outubro de 1998, e dos anos de 1999 e 2000.  
42 A insistência pela colaboração dos pais por meio de contribuição, mutirões etc, aparece em quase todas as atas 
verificadas. Interessante que o sorteio e prêmios no final da reunião, de acordo com a Ata nº 07, de 10/12/1998, 
somente concorreram os pais que estavam em dia com a “contribuição espontânea”. 
43 Na referida Ata não foi esclarecido o significado da Sigla GDES. 
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Explicou e sensibilizou os pais sobre a campanha da cortina, que os pais possam 
estar colaborando na medida do possível, sem incentivar o filho do contrário, o que 
não é bom até para a vida comum, em não ser solidários com as necessidades, 
explicou que várias salas estão sofrendo com muito sol, quando não tem o problema 
pela manhã, tem no período vespertino, mandamos bilhetes para os pais e cada 
professor é padrinho de sua sala para incentivar a campanha, o que está sendo 
arrecadado teremos que complementar talvez com a festa junina, falou também que 
os pais de nossa escola precisam continuar tendo uma visão diferente para 
continuarmos a ser uma escola considerada de qualidade, aproveitar para colaborar 
desta forma já que os alunos recebem várias benfeitorias como material escolar, 
livros didáticos, uniforme, merenda de qualidade etc., [...]. (ATA, nº 02 de 
08/05/1999, p. 04). 

Consta na Ata nº 03, de 30 de junho de 1999, a prestação de contas da Festa Junina 

pela Direção. Tendo a escola obtido um lucro de CR$ 2.350,00, foram gastos 1.660,00 com as 

cortinas e 660,00 com a empresa de limpeza, com o piso, parede, vidros e calçadas. Ainda 

com o saldo, deu para trocar todas as fechaduras das portas e “[...] a escola encontra-se sem 

dinheiro nenhum para eventuais despesas, pedindo então que os pais continuem colaborando 

com a contribuição escolar, pois é de grande valia para socorrer a escola [...]”. (ATA nº 03 de 

30/06/1999, p. 02).  

Apesar de que em quase todas as Atas constam manifestações da Diretora 

implorando ajuda aos pais, na Ata nº 07, de 10 de dezembro de 1998, p. 02, a direção afirmou 

aos pais que a escola tem recebido o apoio necessário da Secretaria e do Prefeito: “[...] 

aproveitando a direção colocou para os pais que recebeu total apoio da Secretaria de 

Educação bem como do Prefeito, sendo atendida em todas as solicitações”. (grifo nosso). 

Na Ata nº 04, de 30 de outubro de 1999, a direção presta esclarecimentos aos pais 

sobre os filmes que estavam passando, sendo o teor e objetivo desses o levantamento de 

fundos para a escola. Na mesma Ata há um outro apelo interessante e que denota a concepção 

de participação defendida pela escola aos pais: 

[...] se vocês gostam da escola e desejam que ela se desenvolva mais a cada dia 
passe pela direção e ofereça-se para nos ajudar. Já recebemos apoio de diversos pais 
como, por exemplo: uma mãe nos enviou um jardineiro que cuidou de todo o nosso 
jardim, um pai que colocou as grades nos altos falantes instalados no corredor e 
também depois de um apelo que foi feito na reunião de pais no final do ano passado 
foi nos enviado um encanador que revisou e consertou várias torneiras. A escola se 
sente grata e feliz com essa participação efetiva dos pais [...]. (ATA nº 04 de 
30/10/1999, p. 09).  

Na ata nº 03, de 04 de agosto de 2000, consta a prestação de contas de uma Festa 

Junina. O valor líquido foi de CR$ 2.544,00 reais, valor este que foi revertido ao pagamento 

da mão de obra da quadra de esporte e outros reparos na Escola. 
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Essas foram as Atas encontradas sobre as reuniões entre a escola e a comunidade. A 

participação, de acordo com as atas, não vai além da prestação de serviços, da promoção de 

festas e da contribuição financeira para a escola. Não foi verificado um questionamento 

sequer sobre a administração da escola ou sobre qualquer outro tema.  

Com base em tais relações, percebe-se que a escola não sinaliza para outras 

possibilidades, outras maneiras de a comunidade se posicionar em relação a ela e ao poder 

público municipal, este, responsável pela mesma. Ao contrário, como verificado, a fala da 

direção da escola foi no sentido de isentar a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, bem como do Prefeito, e repassá-la à comunidade. No caso referido a direção 

afirmou que estava sendo bem atendida em todas as solicitações à Secretaria e ao Prefeito. 

Mas, em todas as atas, sem exceção, verificamos a solicitação aos pais quanto à necessidade 

de colaboração financeira, de prestação de serviços voluntários e de realização de alguma 

atividade com a finalidade explícita de arrecadar dinheiro para a manutenção da escola.    

3. As Entrevistas   

Após realização de uma leitura prévia das entrevistas, a análise e interpretação das 

informações foram realizadas de forma semelhante à análise dos documentos. Os pontos 

destacados foram os que, de certo modo, se relacionavam com os interesses da pesquisa. 

Foram entrevistados: a Diretora da escola, a Diretora-Adjunta, a Presidente da APM, uma 

Professora que pertencia à diretoria da APM e três pais de alunos44.  

A todos os entrevistados foram entregues as questões, por escrito, com espaço para 

escreverem suas respostas. Essas questões aparecem como anexo no final deste trabalho. Na 

primeira parte, o objetivo das perguntas foi, ainda que superficialmente, estabelecer um perfil 

dos entrevistados, tendo como finalidade conhecê-los melhor e, assim, aumentar as condições 

de entender o posicionamento de cada um.  

Sobre os pais, todos eram casados e possuíam apenas o Ensino Médio. Não 

participavam de nenhuma atividade voluntária e, também, não eram filiados a nenhuma 

associação (sindicato ou partido político); um pertencia à Igreja Católica, outro a uma Igreja 

                                                

 

44 Os pais entrevistados não estavam na escola durante o período proposto para a realização da pesquisa. (1995 a 
2000). Outra pessoa, que participa de maneira muito próxima da administração da escola, que tentamos 
entrevistar foi a supervisora, a qual, infelizmente não se dispôs a ser entrevistada.   
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Protestante e o outro não pertencia a nenhuma congregação religiosa. A faixa etária estava 

entre 34 e 41 anos, sendo duas pessoas do sexo feminino e um do sexo masculino. A pergunta 

sobre o tipo de lazer preferido não foi respondida por um dos entrevistados; um respondeu 

que era a leitura, o outro, andar. Dois pais trabalhavam na área de comércio e o outro não se 

manifestou.45 

Quando perguntado sobre as reuniões na Escola, se eram dinâmicas ou não, se havia 

o envolvimento dos pais, as respostas deixaram explícito que há preocupação por parte da 

direção em envolver todos os pais durante a reunião. Sobre a função da APM, uma das 

entrevistadas (Ângela) respondeu que não tinha informação no momento; Francisco disse que 

a função da APM é “desenvolver os trabalhos na escola” e Paula afirmou que a APM “é bem 

aplicada”.  

Ao serem questionados se as sugestões dos pais eram sempre ouvidas e acatadas pela 

Escola, responderam: “[...] acho que a maioria das vezes são sempre ouvidos pela escola” 

(Paula); “As vezes” (Francisco); e “A diretora me parece bastante coerente e sensata”, foi 

afirmado por Ângela. Quando perguntado sobre quais temas são mais tratados nas reuniões, as 

respostas foram semelhantes, destacando o comportamento dos alunos, freqüência às aulas e 

melhorias da escola, mensalidade escolar, notas e uniformes. Na questão que perguntava 

sobre dos obstáculos que dificultam a aproximação dos pais com a escola, as duas 

entrevistadas disseram que não há nenhum; já o Francisco alegou ser “[...] o dia e horário das 

reuniões”.  

Ângela e Francisco concordaram que a APM desempenha satisfatoriamente sua 

função; mas Paula assim se expressou: “Pelo pouco que se arrecada, sim”. O que, sem dúvida 

elucida que para os pais entrevistados, e pelo que se observou na escola, para a maioria deles, 

não seria errado dizer que é normal e fundamental que eles devem, de alguma forma, ajudar a 

escola e confiar nas ações da direção. Não se observou, em nenhum momento, por parte dos 

pais, a preocupação em acompanhar e fiscalizar a gestão da escola em que seus filhos estudam 

e que é mantida por eles. Para eles, o trabalho voluntário ou outra forma de ajudar a escola (e 

também na concepção da diretora entrevistada) é como se fosse uma forma de retribuir ao 

poder público tantas coisas que são dadas às crianças, como uniforme, livros didáticos, 

merenda, dentre outros.  

Sobre a participação deles na elaboração do Projeto Político Pedagógico, a resposta 

foi negativa. Porém, quando questionados sobre a importância de acompanhar o desempenho 

                                                

 

45 Como já alertamos, de agora em diante todos os entrevistados receberão nomes fictícios.  
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dos filhos junto à escola, os três disseram ser fundamental a ligação entre escola e os pais, 

tanto para o melhor desempenho dos filhos, quanto para a solução de possíveis dificuldades 

que porventura surgirem. 

Em relação ao critério de escolha do Diretor, se entendiam ser essa escolha 

democrática, uma mãe, a Paula, concordou e acrescentou que: “Tem que ser uma pessoa que 

possui pulso firme, que gosta de dirigir, autoritária”. Os demais não responderam. Sobre a 

questão que retrata a relação entre a APM e a direção, se geralmente discutem as ações a 

serem executadas na escola, Ângela apenas afirmou que sim; Paula disse que: “Geralmente 

ela expõe o que vai ser feito”; e Francisco não opinou. 

Quando interrogados se concordavam com a tarefa que a APM executa, ou seja, de 

levantar recursos na comunidade para a manutenção da escola, todos concordaram, e assim se 

posicionaram: “Concordo porque todos, ou a maioria tem filhos na Escola. Porque só o 

município arca com as despesas. Pois muita gente não paga qualquer tipo de imposto!” 

(Paula). “Sim, tanto é importante saber o que a escola necessita, quanto o que se pode ser 

feito. Preservar a Escola é oferecer maior conforto a todos” (Ângela). “Concordo. Pois os pais 

são os responsáveis pelos atos dos filhos. E na maioria das vezes são os filhos que depredam a 

escola” (Francisco). 

Quando perguntado se a Diretora estimula a participação de todos na administração 

da escola, responderam: “Pelo menos ela tenta. Pede aos pais virem ajudar na biblioteca, a 

contar história, na limpeza. etc., ela sempre convoca os pais na administração da Escola” 

(Paula). Ângela e Francisco apenas disseram que sim. Sobre a maneira como é feita a 

prestação de contas, Paula disse: “Ela divulga a quantia que foi arrecadada com cartazes e 

geralmente mostra o que foi feito com o dinheiro”; “Sim, é comunicado nas reuniões e 

colocados em resumo no mural” (Ângela); e Francisco não opinou.  

Pelas respostas, verifica-se a concepção que os pais têm de participação, a qual não 

diferencia do conceito da direção da escola; participam apenas na execução de atividades 

elementares, como, por exemplo, manutenção da escola, executando serviços de limpeza, 

pequenos reparos e reformas do prédio; não discutem ou questionam questões relacionadas à 

gestão da escola e à qualidade do trabalho prestado. 

Quando questionados sobre a forma de administração da Escola, se esta tem 

avançado no processo de consolidação da democracia, responderam: “Acho que está bem 

longe de ser democrática” (Paula). Ângela e Francisco disseram que sim. Em relação aos anos 

de 1990, questionamos se perceberam algumas mudanças ou alterações no que se refere à 

escola, na sua relação com a APM, e poucas foram as observações: dois dos entrevistados 
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afirmaram que “[...] há maior participação, os diretores expõe mais o que é feito, e que há 

mais competição entre as escolas”. 

Quanto à questão livre, em que o entrevistado é convidado a elaborar, sob a forma de 

texto, uma reflexão de caráter pessoal sobre o tema “A democracia na Escola Pública 

Municipal de Campo Grande”, somente Ângela respondeu:  

Tenho acompanhado o desempenho de minha filha nesta escola desde o 2º bimestre 
e no geral vi que todos se preocupam (Diretor e professor) com o desempenho, e 
estão sempre nos colocando a par de alguma dificuldade tanto do aluno ou alguma 
ação que a escola quer fazer. Existe um espaço dado a quem quer dar sugestões, e ou 
reclamações. Um caso que estranhei agora já no final do 4º bimestre, (como já disse 
estou à pouco tempo nesta escola) terminou o 4º bimestre, participei da reunião em 
um dia, no outro já era o Exame Final e não houve tempo para recapitular, bom mas 
tudo bem tudo deu certo no final apesar de termos estudado uma coisa e o exame foi 
outro. E neste caso acho que seria legal na escola ter um espaço para um aluno com 
dificuldade fazer um ‘reforço’, durante o ano. 

Infelizmente, os demais não quiseram responder. Contudo, o depoimento acima 

permite verificar que existem algumas iniciativas no sentido de oportunizar aos pais sugerir e 

participar da escola; mas, também, é possível verificar que ainda é incipiente a iniciativa dos 

pais, no sentido de exigir do poder público um serviço de qualidade e que realmente atenda as 

suas expectativas. Os pais não questionam ou quase não questionam a qualidade dos serviços 

prestados;  acreditam que a melhor maneira de corrigir possíveis falhas seria ajudar a escola, 

suprindo as deficiências do Poder Público. É como se o município estivesse bondosamente 

dando à comunidade, além do ensino, merenda, uniforme, livro didático, etc. 

Ao final da entrevista, sendo solicitado que acrescentassem dados e/ou informações 

que considerassem importantes, apenas uma entrevistada se manifestou: “As escolas 

principalmente as municipais melhorou muito nesses últimos anos para melhor. A escola dos 

diretores são boas. A disciplina, os computadores, e o lanche, e o material didático. Espero 

que continue assim”(Paula). 

Ao que se verifica, não há uma crítica mais contundente relacionado ao papel 

desempenhado pela escola, sobre o trabalho da direção, dos professores, enfim, de todos que 

nela trabalham. As questões sobre as quais menos opinaram estavam relacionadas à maneira 

como era administrada a escola. 

A seguir são comentadas as entrevistas realizadas com as pessoas que possuíam 

maior vínculo com a escola, ou seja, as pessoas que trabalhavam e que participavam da 

diretoria da APM. Serão usadas as denominações: Diretora, Diretora-Adjunta, Presidente da 

APM e professora. A professora é membro do Conselho da APM. A idéia é analisá-las em 
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separado, pois algumas questões direcionadas à Direção e Direção-Adjunta se diferenciam das 

demais.  

Todas as entrevistadas são do sexo feminino. A Presidente da APM tem 48 anos de 

idade, trabalha como merendeira, cursou o 1º grau, é solteira, tem 06 filhos, desenvolve 

atividade voluntária num hospital, é evangélica e filiada ao PMDB. Trabalha na função há 

oito anos e pertence ao quadro de funcionários efetivos da prefeitura. O tipo de lazer preferido 

é conversar com amigos. 

A professora participa como membro do Conselho da APM, tem 50 anos de idade, é 

graduada em Letras e tem Pós-Graduação na área de Planejamento Educacional, casada, tem 

02 filhos, trabalha voluntariamente como amiga da escola e está filiada ao Sindicato dos 

Professores. Não especificou, mas pertence a uma sociedade religiosa. Trabalha há 24 anos 

como professora, somente um período de aula, que corresponde a 20 horas aulas semanais. 

Faz parte do quadro de funcionários efetivos. Não relatou o tipo de lazer preferido.  

Na seqüência, verificaremos o que disseram nas entrevistas a Professora e a 

Presidente da APM.  

Ao ser perguntado sobre como era definido o horário das reuniões na escola, as duas 

afirmaram que sempre é decidido coletivamente, e sobre as reuniões elas consideram que são 

dinâmicas e todos participam. Ao se posicionarem sobre a função da APM, a Professora disse: 

“[...] a APM participa de todas os acontecimentos da escola em todas as linhas”. Já a 

Presidente da APM: “Ajuda na administração da escola junto à comunidade”. Ao 

perguntarmos sobre o que as leva a participar da APM, ou outros segmentos na Escola, a 

professora respondeu: “Porque gosto de participar de tudo que se refere à escola e 

comunidade em que trabalho”. A Presidente: “gosto de ajudar os outros e sou participativa. 

Isso me faz muito bem”.  

Sobre as sugestões dos pais, se são ouvidas na escola, ambas disseram que sim e que 

os temas mais tratados nas reuniões são: direcionamento de verbas, resolução de problemas 

que afetam a comunidade escolar, decisão para elaboração de melhorias na escola, disciplina, 

manutenção da escola, etc. Alguns problemas ou sugestões mais freqüentes que os pais 

detectam, na visão da Professora: “Sugestões para que os alunos fiquem mais tempo na 

Escola”. Já a Presidente citou sugestões solicitadas pelos alunos: “[...] maior horário de 

intervalo, melhorar a merenda etc”.  

Para a professora, o obstáculo que dificulta uma melhor aproximação entre os pais e 

a escola é: “A falta de comprometimento de alguns pais em relação ao acompanhamento dos 

seus filhos”. Para a Presidente todos os pais participam. Ainda sobre a função da APM, ambas 
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concordam que funciona muito bem, devido à participação de todos os membros e o apoio da 

direção.  

Tanto a Professora quanto a Presidente já participaram de cursos relacionados à 

APM e administração escolar. Também afirmaram ter participado no processo de elaboração 

do Projeto Político Pedagógico da Escola. Sobre a importância de acompanharem o 

desempenho dos filhos junto à Escola, a Professora apenas disse que “[...] a família é a base 

de tudo”. A Presidente assegurou que “quando o pai participa o filho desenvolve melhor”.  

Sobre a forma como era escolhido o diretor escolar, a professora declarou ser “[...] 

mais ou menos democrático, mas eu particularmente acho que é a melhor forma de escolher o 

Diretor”; a Presidente assim se posicionou: “Não. Mas com a participação da própria 

comunidade”. Importante considerar que, na época, o Diretor era escolhido pelo Prefeito e 

esse cargo era considerado cargo de confiança. Vale ressaltar que a posição da Presidente foi 

no sentido de não concordar com a nomeação pelo Prefeito, portanto que a comunidade 

pudesse intervir na escolha dos Diretores; enquanto a Professora defendeu o contrário.  

Sobre as relações entre direção e APM, ambas afirmaram que são relações bastante 

democráticas. Quando perguntado se elas concordam com a tarefa que a APM executa junto à 

comunidade, levantando recursos para a manutenção da escola, a professora apenas disse que 

sim, que concorda; já a Presidente: “Sim, quando necessário, não é o caso desta Escola, há 

vendas de sorvete, contribuição espontânea etc”. Ao que se observa, a Presidente considera 

que a venda de sorvete e a contribuição espontânea não seja uma maneira da APM arrecadar 

verbas junto à comunidade.  

Sobre a prestação de contas da APM, a professora apenas afirmou que é feita; a 

Presidente disse que é realizado o balancete e, posteriormente, apresentado no mural. 

As duas entrevistadas acreditam que a escola, na sua forma de atuação, avança no 

processo de consolidação da democracia. Ao perguntar se perceberam alguma mudança ou 

alteração no papel da APM, nos anos de 1990, a professora afirmou que a APM: “Tornou 

mais participativa a comunidade escolar”. Já a Presidente esclareceu: “Antes poderia ser 

Presidente da APM o funcionário da escola, atualmente não é bom, pois sem remuneração 

dificulta a participação do pai junto à comunidade”.  

Sobre a elaboração de um texto livre, de caráter pessoal sobre a Democracia na 

Escola Pública Municipal de Campo Grande, apenas a Professora se posicionou: “A 

democracia na escola pública municipal em Campo Grande existe, pois todos participam e 

sendo assim as escolas públicas municipais são mais organizadas e o seu ensino é de 

qualidade”. 
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Na seqüência, as entrevistadas foram a Diretora da Escola e a Diretora-Adjunta. A 

Diretora-Adjunta tem 52 anos de idade, é graduada em Ciências Biológicas, tem Pós-

Graduação em Planejamento, é casada e tem dois filhos, pertence a uma congregação 

religiosa, que não especificou, não é filiada a nenhum sindicato, associação ou partido 

político, exerce a função há cinco anos, faz parte do quadro de funcionários efetivos e viajar é 

seu lazer preferido. As demais informações relativas aos dados pessoais não foram 

respondidas. 

A Diretora tem 52 anos de idade, é formada em Pedagogia, tem Pós-Graduação em 

Administração Escolar, casada, tem três filhos, desenvolve atividade voluntária em um 

hospital e em uma igreja; é sócia da Associação de Orientadores Educacionais e do Conselho 

de Diretores da Rede Municipal; pertence a uma sociedade religiosa, exerce a função de 

direção há quatorze anos e faz parte do quadro de funcionários efetivos. Os tipos de lazer 

preferidos são leitura, cinema e palavras cruzadas. 

As respostas pouco divergiram, foram genéricas e sucintas, portanto, não foi possível 

uma aproximação que permitisse maior possibilidade de captar suas reais opiniões. 

Prevaleceu a superficialidade. Ao se posicionarem sobre o envolvimento da comunidade na 

escola, apenas afirmam ser muito importante os pais acompanharem a vida dos filhos, e que 

para estimular tal relação a escola organiza eventos, reuniões, palestras, feira cultural com 

exposições, artesanatos e outros.  

Ao comentarem sobre as dificuldades de uma melhor aproximação entre a escola e a 

comunidade, ambas alegam ser: “A falta de tempo e interesse dos próprios pais”. Neste caso, 

isentam a escola de qualquer responsabilidade. Ao ser perguntado sobre a função da APM, 

explicam que ela acompanha as ações da escola, principalmente a aplicação das verbas. 

Afirmam, ainda, que “sempre que solicitada a APM se dispõe”, o que significa dizer que ela 

tem desempenhado satisfatoriamente sua função.  

Percebe-se que para a Diretora e a Diretora-Adjunta a função principal da APM está 

focada no aspecto financeiro, apesar do Estatuto da Escola assegurar, em seus artigos 5º e 6º, 

dentre outras finalidades, a aproximação entre pais, alunos e professores; a integração entre o 

poder público e a comunidade; representar as aspirações dos pais junto à escola; interagir 

junto à escola como instrumento de transformação etc. 

Ao ser perguntado sobre o que tem feito a Secretaria de Educação no sentido de 

fomentar um maior envolvimento da APM na escola, responderam que há “acompanhamento 

nos processos de eleição, reuniões constantes com os presidentes de APM, orientando, 

estimulando e alertando sobre suas funções”.  
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Ao opinarem sobre o critério de escolha do Diretor Escolar, qual consideraria mais 

democrático, apenas disseram: “O Diretor passar por uma prova de aptidão”. Ao serem 

perguntadas se as relações estabelecidas na escola são democráticas, responderam que: 

“Parcialmente, porque muitas decisões vêm direto do Órgão Central, baseado em legislações”. 

Sobre a prestação de contas, disseram que fazem por meio de reuniões e exposição 

dos balancetes em murais. Consideram que nas reuniões realizadas, todos participam e que 

toda a escola se empenha para o sucesso da reunião, que conta com uma média é de 250 pais 

participantes. 

Sobre a elaboração de um texto livre de caráter pessoal, cujo tema fosse “A 

Democracia na Escola Pública Municipal de Campo Grande”, não quiseram opinar; também 

não disseram se perceberam alguma mudança ou alteração no papel da APM no interior da 

escola, nos anos de 1990. 

Como se pode observar, em vários momentos houve a preocupação da Diretora e 

Diretora-Adjunta em demonstrar que a maneira como administram as reuniões, as atividades 

na escola, enfim, a escola como um todo, são relações legitimadas e aprovadas pela 

comunidade. Mas, quando foi pedido para opinarem sobre as relações que se estabelecem nas 

Escolas da Rede Municipal, se são relações democráticas, disseram que são parcialmente 

democráticas uma vez que as decisões “vêm direto do Órgão Central”; e na maioria das vezes, 

quando as perguntas estavam relacionadas à questão da democracia, preferiram não opinar.  

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) por intermédio da Divisão de 

Políticas e Programas para Gestão Escolar, com o objetivo de melhor avaliar, direcionar e 

organizar políticas de ações mais consistentes, realizou uma pesquisa com 56 das 83 escolas  

da Rede Municipal de Ensino46. 

A seguir, são apresentados alguns dados da pesquisa que chamaram a atenção, 

considerando algumas perguntas feitas aos entrevistados e suas respostas: 1) De que maneira a 

APM já participou ou está participando das seguintes atividades na escola? PDE, 40%; 

Proposta Pedagógica, 35%; Conselho de Classe, 10%; Datas Comemorativas, 90%. 02). 

Como essa Associação trabalha para promover a integração família x escola? festas / eventos,  

                                                

 

46 Mesmo que o período de realização da referida pesquisa tenha sido nos meses de abril e maio de 2001, 
portanto, alguns meses subseqüentes ao período de realização desta pesquisa, consideramos relevante mencioná-
la, pois, além da pequena diferença de tempo, os dados contém relevantes informações e se relacionam 
diretamente ao objeto desta pesquisa; nela aparecem apenas dados em porcentagem; não há análise dos mesmos, 
mas, certamente, contribuirá para melhor compreender como tem acontecido a relação entre a escola e a 
comunidade, representada pela Associação de Pais e Mestres.  



  
71

90%; conscientizar / informar, 10%. 03) Como acontece o processo de eleição da APM? A 

comunidade conhece os passos dessa eleição? por aclamação, 98%; por eleição, 2%. 04) 

Como a APM avalia sua relação com a comunidade local? relação problemática, 3%; relação 

de parceria, 4%; relação distante, 93%. 05) A escola dá oportunidades para que a comunidade 

dê sugestões? 100% disseram que sim. 

As respostas dos entrevistados confirmam os dados anteriormente apontados: os 

casos onde ocorre uma maior participação da comunidade na escola, são nas atividades do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e nas datas comemorativas. Nesses, a APM 

geralmente é convocada pela escola a participar. Na segunda questão, a principal atividade 

realizada pela APM, visando a integração entre a família e a escola, é a realização de festas e 

eventos, com 90% de participação, enquanto o trabalho de conscientização e informação junto 

aos pais é de apenas 10% de participação. Sobre o processo de eleição da APM, em apenas 

2% ocorre o processo de eleição, ou seja, na maioria, quase que absoluta, o processo se dá por 

aclamação, questão também verificada nas atas das reuniões, ou seja, há uma enorme 

dificuldade de encontrar pais interessados em participar da diretoria da APM; daí o resultado 

é que normalmente as escolas mal conseguem formar uma chapa. Sobre a relação da APM 

com a comunidade, sobressaiu uma relação de distanciamento, 93%.  

Concluindo, a pergunta sobre oferecer oportunidades para que a comunidade dê 

sugestões na escola, 100% responderam que sim. Infelizmente os questionamentos se limitam 

a questões elementares.  

4. A Associação de Pais e Mestres e a Escola Pública Estadual durante o Governo de 

Wilson Barbosa Martins (1995 a 1998)  

Nesta secção, o desafio é verificar, numa escola pública da Rede Estadual de Ensino, 

como são estabelecidas as relações cotidianas entre a direção, a Associação de Pais e Mestres 

e demais instâncias dentro da escola; identificar, também, como se deu o processo de 

consolidação da Reforma do Estado na Escola pública estadual em Mato Grosso do Sul. Pela 

análise, foi possível evidenciar significativas divergências entre as duas Redes de Ensino, no 

que se refere à proposta de ampliação de relações mais democráticas nos anos de 1990. 

Lembrando que tanto na esfera estadual quanto na municipal, na época, essas Redes eram 

administradas pelo mesmo partido político, o PMDB. 
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Durante o governo de Wilson Barbosa Martins (1995 a 1998), o documento que 

norteou a política educacional no período foi “Princípios Norteadores, a Cidadania Começa na 

Escola”. O Secretário de Estado de Educação, na apresentação do referido documento, em 

fevereiro de 1996, assim se referiu:  

Tendo como centro das preocupações de meu trabalho na Secretaria de Educação de 
Mato Grosso do Sul superar as injustiças sociais que permeiam as relações dos 
cidadãos do nosso país, é com alegria que entrego aos Educadores este documento 
que contém as linhas norteadoras da política Educacional a serem desenvolvidas nos 
anos de 95/98 [...] Superar paradigmas ultrapassados, lutar por uma sociedade 
igualitária e democrática onde todos tenham acesso a uma Educação de Qualidade, é 
o nosso compromisso [...]. (PRINCÍPIOS NORTEADORES, A CIDADANIA 
COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 12). 

Nesse documento consta, ainda, que no processo de sua elaboração houve a 

participação de diversos segmentos da Secretaria de Educação, bem como das unidades 

escolares. Há, no mesmo, um capítulo especial dedicado à Gestão Escolar, pois essa área é 

“[...] entendida como um dos instrumentos fundamentais ao alcance da mudança estrutural 

que se realizará no interior do Sistema Educativo”. (PRINCÍPIOS NORTEADORES, A 

CIDADANIA COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 13). Observa-se, portanto, que o enfoque à 

gestão democrática na escola sobressaiu no documento denominado Princípios Norteadores, 

a Cidadania Começa na Escola. 

De certa forma, a APM foi citada na introdução: “A viabilidade da qualidade da 

Educação é explicitada no capítulo dedicado à descentralização financeira, com repasse de 

recursos diretamente às escolas, na busca da construção da autonomia das mesmas” 

(PRINCÍPIOS NORTEADORES, A CIDADANIA COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 14). O 

referido documento faz referência, sempre, à necessidade de fortalecer o processo 

democrático de gestão da Escola pública, estimular as organizações estudantis e garantir o 

repasse de recursos direto às Escolas, por meio do processo de descentralização, tanto das 

“decisões” quanto dos “recursos da educação”. Criar “[...] mecanismos de modernização 

administrativa para a efetiva racionalização dos serviços”, “[...] intensificar a construção de 

parcerias com instituições, possibilitando a participação da sociedade no processo de repensar 

e viabilizar a Escola Pública”. (PRINCÍPIOS NORTEADORES, A CIDADANIA COMEÇA 

NA ESCOLA, 1996, p. 19-20). 

Enfim, no item em que se propõe “Reorganizar o Sistema de Educação do Estado”, 

bem como em outros itens do documento, estava o governo sutilmente definindo o caminho a 
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percorrer, transparecendo que os ventos neoliberais (da Reforma do Estado), que havia 

iniciado na esfera federal, estava adentrando as portas do Estado de Mato Grosso do Sul. 

A parte que trata da “Gestão Democrática – uma questão pedagógica” tem como 

linha básica uma educação libertadora e transformadora;  

[...] uma escola que se transforma em espaço permanente de experiência e práticas 
de democracia. O aprendizado da democracia deverá permear todo o conjunto de 
relações que se desenvolvem no seu interior, e nas relações com a comunidade. As 
unidades de ensino deverão desencadear um processo de participação coletiva, 
produzindo exemplos concretos de ações democráticas que ultrapassem os seus 
muros, tenham extensão, profundidade e visibilidade, incidindo de forma efetiva na 
formação da cidadania. (PRINCÍPIOS NORTEADORES, A CIDADANIA 
COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 28). 

Apesar de estar assegurada, de modo explícito, uma perspectiva de a escola construir 

juntamente com a comunidade seu próprio caminho, na verdade, os limites desta participação 

já estavam sendo delineados; a construção se daria, dentre outros aspectos, por meio da 

descentralização e/ou autonomia da escola, processo já abordado anteriormente em vários 

momentos. Os mecanismos mencionados no documento que nortearia a política educacional 

para o período explicitam os caminhos que seriam percorridos; e os moldes neoliberais são de 

certo modo facilmente identificados. Portanto, o enfoque de uma gestão democrática, em que 

orientasse a comunidade, juntamente com a escola, na construção de seu próprio caminho, 

estaria comprometido, uma vez que a liberdade defendida nessa perspectiva era de uma 

liberdade cerceada, como mencionamos anteriormente, explicitamente defendida por um de 

seus maiores expoentes, Friedrich Hayek.  

Na Rede Estadual de Ensino, conforme o documento acima referido, desde 1991 já 

estavam asseguradas as seguintes ações: eleição dos Colegiados Escolares; eleição para a 

escolha de Diretores; a criação do repasse financeiro para as escolas; e a avaliação do sistema 

escolar. Sem dúvida que eram passos importantes, considerando que na década anterior os 

dois primeiros itens fizeram parte das reivindicações dos professores em todo o Estado de 

Mato Grosso do Sul. Mas o próprio documento trazia severas críticas. Afirmava que, em 

função de uma série de dificuldades, dentre elas, “[...] os comportamentos verticalizados 

decorrentes da cultura autoritária que ainda permanecem no sistema” (PRINCÍPIOS 

NORTEADORES, A CIDADANIA COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 29), não conseguiu 

cumprir com o objetivo proposto. 

Diante da realidade, a proposta era aperfeiçoar tais medidas na possibilidade de 

avançar na efetiva participação da comunidade, de poder interferir nos destinos da escola. Um 
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dos mecanismos desta participação seria a participação da comunidade no trabalho de 

construção do Projeto Político Pedagógico das escolas. 

O documento registra, ainda,  sobre o Colegiado Escolar, ratificando sua função 

consultiva e deliberativa: “Será um órgão deliberativo na tomada de decisão quanto à 

aplicação das diretrizes emanadas da Secretaria de Educação e quanto às linhas gerais 

desenvolvidas na escola, observada a legislação vigente”. (PRINCÍPIOS NORTEADORES, 

A CIDADANIA COMEÇA NA ESCOLA, 1996, p. 30). Deliberar, portanto, sobre o que já 

estava estabelecido nas legislações. 

Quanto à proposta de a escola elaborar seu Projeto Político Pedagógico em 

consonância com a comunidade; fortalecer a APM; aperfeiçoar o processo de escolha do 

Diretor Escolar, por meio de eleição direta, dentre outras iniciativas, pode-se dizer que as 

mudanças foram tímidas. 

No item que trata da descentralização administrativa e financeira, afirma-se que a 

única maneira de a Escola garantir sua autonomia é pelo estabelecimento das formas de 

repasse automático e sistemático, portanto, que o dinheiro para manutenção seja repassado 

diretamente às Escolas, o que evitaria uma longa tramitação burocrática, No entanto, a 

condição para que esta defesa se torne realidade é o número de alunos que a Escola possui e a 

disponibilidade financeira da Secretaria. Como, historicamente observa-se a 

“impossibilidade” de se atender minimamente as reais necessidades da escola, e a falta de 

recursos ser a principal alegação da Secretaria, não é difícil imaginar a autonomia que se 

estava construindo. 

Sem duvida, que se comparado à década anterior (1980), foram significativos os 

avanços constatados. Mas esses não ultrapassaram os muros da escola. Não questionaram o 

ordenamento jurídico delineado pelo Estado; a Escola conquista uma liberdade de ação em 

atividades elementares, que não interferem ou questionam a lógica social vigente. 

Além do documento denominado “Princípios Norteadores, A Cidadania Começa na 

Escola”, encontramos outro que tratava especificamente sobre a Associação de Pais e 

Mestres47. Neste o objetivo principal era subsidiar a escola no processo de organização das 

APMs: “[...] O mesmo contém formas de ação, que somadas as suas experiências e 

conhecimentos, irão enriquecer as atividades, cujo objetivo é a integração comunitária, 

através da formação das Associações de Pais e Mestre”. (APRESENTAÇÃO, s./d., p. 02).  

                                                

 

47 Subsídios para dinamização das Associações de Pais e Mestres. Projeto: Integração Escola Comunidade; 
elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. Bibliografia completa no final. 
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A Introdução do documento sinaliza para as mudanças que estavam ocorrendo 

naquele momento histórico: 

Não é fácil introduzir mudanças que venham alterar estruturas e modo de agir já 
consagrados pela prática e tradição, mas é hora, é tempo de se introduzir uma nova 
ordem de coisas, no processo educacional. Entende-se que é tempo e hora da 
Educação Comunitária, e para a escola efetuar este ideal, iniciaremos por uma parte 
importante que é a Organização das Associações de Pais e Mestres. 
(APRESENTAÇÃO, s./d. p. 03). 

Na seqüência, o documento cita as legislações específicas e/ou, de algum modo, 

aborda sobre a APM na pretensão de demonstrar que essa Instituição já existe há tempos na 

escola. Afirma que o não funcionamento da APM, na maioria das Escolas, “[...] se deve à 

falta de preparo e de colaboração dos membros no trabalho com a comunidade”. 

(APRESENTAÇÃO, s./d., p. 05). Diante da afirmação, o documento segue na defesa da 

importância e necessidade de se restabelecer os reais objetivos da APM nas unidades 

escolares. Para isso detalha os passos de sua organização, reorganização e estruturação. O que 

significa dizer que parte significativa das APMs não estava funcionando nas escolas e que o 

referido documento claramente sinaliza para a necessidade de restabelecê-las.  

Um outro aspecto explorado foi sobre a responsabilidade da escola em dinamizar a 

atuação da APM, demonstrando que para o sucesso da relação entre a escola e comunidade é 

fundamental a participação dos diretores, professores e demais funcionários. Na concretização 

de tal perspectiva, várias etapas foram sugeridas: contatos individuais, contatos com 

autoridades locais, divulgação de atividades escolares, promoções sociais e engajamento. 

Também foi demonstrado como se constitui legalmente a APM na escola; e, ainda, lista várias 

atividades que podem colaborar com o sucesso da escola na sua relação com a comunidade. 

Enfim, o norte do documento foi no sentido de reativar e dinamizar a APM.  

No âmbito da Secretaria de Estado de Educação, foram estes os documentos que 

tivemos acesso. Na seqüência, continuaremos a verificar indícios de como se processou a 

materialização da Reforma do Estado em Mato Grosso do Sul no setor educacional. Para a 

análise, recorreu-se basicamente às seguintes fontes: jornais que circulavam na época, na 

cidade de Campo Grande; Atas de reuniões do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais 

da Educação Pública (ACP), no Município de Campo Grande e Diários Oficiais. 

Como já mencionado, as ações desencadeadas na esfera federal, nos anos de 1990, 

repercutiram nas demais esferas. A realidade estadual pouco divergiu da municipal. Em 1997, 

o Governo Estadual de MS baixou um pacote de medidas, denominado Reforma 
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Administrativa do Estado, objetivando conter o déficit público mensal, uma vez que os gastos 

ultrapassavam o que estava sendo arrecadado. O governo passou a ter dificuldades no 

cumprimento dos compromissos financeiros e os servidores públicos passaram a conviver 

com o problema do atraso de pagamento48. 

No Diário Oficial nº 4.489, de 19 de março de 1997, o governo publicou o Programa 

de Demissão Voluntária (PDV)49, com a finalidade de diminuir o número de servidores 

públicos e, assim, facilitar o pagamento de salários.  

Segundo o Secretário de Finanças, Ricardo Bacha, com o Plano de Demissão 

Voluntária, numa perspectiva de que 15% dos servidores aderissem ao Plano, representaria 

uma economia mensal para o Estado de R$ 2,5 milhões por mês. Outra proposta seria a 

redução do abono de férias de 50 para 33%. Na defesa da Reforma Administrativa, proposta 

pelo governo, disse o Secretário que “[...] o programa do governo busca o equilíbrio estrutural 

permanente do Estado. Se as medidas não forem drásticas e adotadas com muita vontade 

política não irão provocar o efeito necessário para retirar o Estado da crise em que se 

encontra”. (JORNAL DIÁRIO DA SERRA, 04/04/97). 

Manifestações aconteceram, em todo o Estado, contra o Plano de Reforma 

Administrativa  proposto pelo governo. Houve concentração no Parque dos Poderes, onde 

mais de duas mil pessoas participaram, segundo o Jornal Correio do Estado, de 12 e 13/04/97 

e fechamento de rodovias em diversas cidades do interior do Estado. 

Também nas atas de reuniões, observamos que, no processo de mobilização, a ACP 

focalizou a necessidade da presença da APM nos protestos; o resultado foi que a participação 

dos pais em algumas dessas mobilizações foi significativa, tanto que na reunião de avaliação 

do movimento, no dia 15 de abril, um item destacado foi sobre a participação dos pais. O 

Presidente da ACP assim se reportou à questão: “[...] esse é o caminho, pois o governo ficou 

incomodado; essa parceria é uma solução [...]”. (ATA nº 07, de 15/04/1997, p. 03). 

Verificamos que até o final do governo de Wilson Barbosa Martins, no ano de 1998, 

devido ao atraso de pagamento, à Reforma Administrativa, à denúncia de corrupção na 

Secretaria de Educação50, dentre outras causas, as passeatas, greves de fome e outras formas 

de mobilização e protestos, fizeram parte da rotina dos servidores públicos estaduais, sempre 

                                                

 

48 No dia 17 de março de 1997, foi publicado o Decreto nº 4488, que dispõe sobre a Reforma Administrativa 
proposta pelo governo, um pacote de medidas visando à contenção de gastos do Estado. 
49 Pelo PDV, os funcionários que pedissem demissão de seu trabalho, teriam uma indenização por parte do 
Estado, como uma forma de estimular o servidor de se desligar do serviço público. 
50 Sobre a corrupção na Secretaria de Educação, foi criado uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar tais denúncias. Ver jornal Diário da Serra de 09 abr. 1997, p. 03. 
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norteados e direcionados pelos Sindicatos dos Trabalhadores em Educação, representados em 

Campo Grande pela ACP e em todo o Estado pela FETEMS51. 

Outra medida tomada foi sobre a Reforma na Previdência, questão denunciada pela 

Revista Expressão, com o seguinte título: “Reforma da Previdência, um golpe neoliberal na 

classe trabalhadora”.52 Vejamos a seguir algumas alterações propostas: Limite mínimo de 

idade de 53 anos, se homem, e de 48, se mulher; substituição do termo “tempo de serviço” por 

“tempo de contribuição”, para efeito de habilitação aos benefícios; fim das aposentadorias 

proporcional e por tempo de serviço; novo critério para aposentadoria, com base na idade e no 

tempo de contribuição – 35 de contribuição e 60 de idade, se homem, e 30 anos de 

contribuição e 55 de idade, se mulher etc. (REVISTA EXPRESSÃO, 1998, p. 12). 

De modo simplificado, foram essas algumas mudanças que ocorreram no Estado de 

MS, em função da Reforma Administrativa, proposta pelo Governo Estadual. O que se 

observou foi a adequação da realidade estadual à realidade federal. 

5. A Escola Pública Estadual 

A Escola Estadual escolhida para análise está localizada na área central da cidade de 

Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul53. Atualmente, funcionam os três 

turnos na escola, sendo que, no matutino, da sétima série do Ensino Fundamental à segunda 

série do Ensino Médio e, nos turnos vespertino e noturno, oferece apenas o Ensino Médio. 

Aproximadamente 900 alunos estudavam no período de realização da pesquisa, sendo que a 

maioria morava na periferia da cidade. O número de professores é de aproximadamente 45, 

sendo que desses cerca de 50% são do sexo feminino. A maioria trabalha três turnos. Os 

demais funcionários perfazem um total de aproximadamente 30 profissionais. A escola possui 

cozinha, quadras de esportes, laboratório, anfiteatro, biblioteca, sala de informática e cantina. 

Os documentos, aos quais se teve acesso, foram o Estatuto da Associação de Pais e 

Mestres, do ano de 1982, que, segundo a direção da escola, não passou por nenhuma alteração 

até o momento de realização da pesquisa; o outro documento foi a Proposta Política 

                                                

 

51 Sobre as mobilizações dos anos de 1997 e 1998, além das atas e jornais citados, ver o Jornal Diário da Serra, 
de 27/02/97; do dia 03/10/97, p. 12; de 31/03/98, p. 06 e do dia 12/04/97. O jornal Correio do Estado de 
25/02/97; do dia 12 e 13/04 de 1997, p. 02; do dia 05/03/97; do dia 17 e 18/11/98, e as Atas de Reuniões da 
ACP, nº 11, de 16 de maio de 1997; nº 17, de 12/08/97; nº 01, de 10/02/98; nº 06, de 20/02/98, nº 07, de 
09/03/98. 
52 Importante considerar que a referida Reforma se deu na esfera federal mas a regra valeu para as demais 
esferas, e essas apenas fizeram as devidas adequações. A revista citada é uma publicação da ACP. 
53 Os dados foram obtidos na coordenação e na secretaria da escola, em 26/06/2005. 
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Pedagógica, do ano de 1998, e algumas atas de reuniões da APM. Sobre as atas, devido ao 

reduzido número encontrado, fez-se a poção por analisar todas as atas da década de 199054.  

Além dos documentos foram entrevistados: o Presidente da APM, que exerceu a 

função por três mandatos, a primeira Tesoureira, a segunda Secretária, (sendo que esta 

também participou por diversas vezes como membro da diretoria da APM e atualmente 

exercia a função de Diretora da escola) e, por fim, o segundo Tesoureiro55.  

Primeiramente, a referência será sobre o Estatuto da Associação de Pais e Mestres56. 

Ao compará-lo com o Estatuto da Rede Municipal, do ano de 1999, percebemos que poucas 

eram as diferenças. Portanto, será desnecessário retomar às mesmas considerações realizadas 

anteriormente sobre o Estatuto da Rede Municipal de Ensino.  

Com relação à Proposta Política Pedagógica, em sua justificativa há a explicação 

sobre os motivos a que veio e pelos quais a Escola a elaborou: 

É sabido que o resgate da qualidade do ensino é algo necessário e urgente para toda 
e qualquer sociedade em desenvolvimento. Partindo deste princípio e preocupados 
em oferecer um ensino coerente com as mudanças que ocorrem, é preciso que a 
teoria e a prática educacional formem uma unidade e venham contribuir na formação 
de cidadãos conscientes e prontos a se ajustarem as contínuas mudanças. Para tanto 
se faz necessário cumprir o que a Lei nº 9394/96 – art. 12, item I – determina: ‘os 
estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema e 
ensino terão incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica’. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA, ESCOLA ESTADUAL, 1998, p. 04). 

No processo de elaboração da referida Proposta observa-se que a determinação da 

legislação é fator de destaque57. Também foi explicitada a necessidade da participação social 

ativa. Como já constatamos, o pouco envolvimento da comunidade na escola era uma 

realidade. Neste sentido, a APM foi lembrada como “[...] importante para o desenvolvimento 

do processo educativo, pois, promove a integração direta da comunidade com a escola”. 

(PROPOSTA PEDAGÓGICA, ESCOLA ESTADUAL, 1998, p. 15). Ainda sobre a 

                                                

 

54 Neste livro havia registro de reuniões a partir do mês de janeiro de 1977 até o ano de 1998.  
55 Foi pequeno o número de pessoas entrevistadas, a maioria havia se mudado para outras cidades ou não foram 
localizadas. Mas consideramos, importante, na medida em que, nas entrevistas, observamos a postura e o 
posicionamento de pessoas que eram considerados lideranças na Escola. Não estamos aqui desconsiderando as 
observações de Pedro Demo, de que é de substancial importância, quando se discute sobre a pesquisa e a relação 
com os dados empíricos como descoberta da realidade: "O que se vê, de modo geral, não é, nem de longe, a parte 
principal e, na conseqüência, o que está nos dados muitas vezes é manifestação secundária, ocasional, 
superficial". Demo (1999, p. 19). Mas que tais depoimentos podem contribuir com a tentativa de aproximação da 
realidade em questão. 
56 Lembrando que esse Estatuto é do ano de 1982, segundo a Diretora da Escola o mesmo não passou por 
nenhuma alteração até o momento de realização da pesquisa, portanto, é ele que está em vigência na Escola. 
57 Não estamos aqui desconsiderando a influência da forte mobilização popular, a partir do ano de 1987, no 
processo de elaboração da Constituição Brasileira, no sentido de exigir participação nas decisões em todas as 
instâncias políticas. 
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responsabilidade da APM, a Proposta assegura que cabe a ela: “[...] mobilizar recursos 

humanos e materiais da comunidade, auxiliando na conservação e manutenção do prédio, do 

equipamento e das instalações da escola”. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, ESCOLA 

ESTADUAL, 1998, p. 15). 

Dentre os objetivos contemplados na Proposta Pedagógica destacamos apenas o que 

tem como finalidade “conscientizar a comunidade em relação a cidadania como participação 

social e política, assim como o exercício de seus direitos e deveres civis e sociais”. 

(PROPOSTA PEDAGÓGICA, ESCOLA ESTADUAL, 1998, p. 16).  

Na Proposta Pedagógica havia um “Questionário de Verificação”, aplicado aos pais 

ou responsáveis, contendo importantes informações58. A seguir são destacadas as questões 

que mais se aproximaram do tema desta pesquisa.  

Com relação ao relacionamento entre os pais e professores, 40 pais responderam que 

é bom, enquanto que 54 disseram ser regular e 28 afirmaram que não existe. Quanto ao 

relacionamento dos pais com a direção da escola, 58 pais disseram ser bom, 42 regular e 22 

disseram que não existe. Sobre o relacionamento deles com o Coordenador Pedagógico da 

escola, 51 consideram bom, 45 regular e 26 disseram que não existe. Quando perguntado se a 

escola propicia a participação deles nas atividades por ela desenvolvida, 87 disseram que sim, 

15 disseram que não, 20 afirmaram que em parte.  

Ao serem perguntados se gostariam de ter maior participação nas atividades 

promovidas pela escola, 87 disseram que sim, 15 não gostariam, 48 responderam que em 

parte. Ao serem interrogados se incentivam e participam da APM da sua escola, 15 afirmaram 

que sim, 92 disseram que não e 15 em parte. Ao serem perguntados se participam e colaboram 

com o Colegiado Escolar, 65 disseram que sim, enquanto 57 afirmaram que não. 

Quanto aos aspectos pedagógicos, ao serem questionados sobre como avaliavam a 

Escola do filho, 50 disseram ser ótima, 72 responderam que é boa. Quando perguntado se eles 

tinham conhecimento de como o Professor trabalha em sala com seu filho, 90 pais disseram 

que sim e 32 que não. Ao serem indagados se sabiam como o filho era avaliado na escola, 89 

disseram que sim e 33 que não sabiam. Sobre as tarefas para casa, se achavam suficientes ou 

não, 84 consideraram ser suficiente e 38 acharam poucas. Se estiverem satisfeitos com o 

ensino oferecido pela escola do filho, 97 responderam que sim e 25 disseram que em parte. 

                                                

 

58 O total de pais que responderam ao questionário foi de 122, sendo que 42 eram do sexo masculino e 80 do 
sexo feminino. Destes, 22 possuíam o Ensino Fundamental completo; 68, o Ensino Médio completo; 10, o Curso 
Superior completo; 03, o Ensino Fundamental incompleto; 07, o Ensino Médio incompleto; e 12, o Curso 
Superior incompleto. Sendo que 02 eram solteiros, 80 eram casados, 30 divorciados e 10 assinalaram no item 
denominado  no questionário de “Outros” pois não estavam contemplados em nenhum dos itens citados. 
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Ao serem questionados sobre o uso do uniforme, todos os pais (122) disseram ser favorável. 

Ainda se eles têm colaborado com a escola de seu filho, 55 disseram que sim, enquanto 67 

disseram que não, mas que pretendiam se preparar para participar. No final, foi reservado um 

espaço para críticas e sugestões e neste os pais sugeriram apenas a promoção de gincanas e 

atividades esportivas.  

Pelas respostas às perguntas acima e outras questões já verificadas no decorrer da 

pesquisa, percebe-se que no final do governo de Wilson Barbosa Martins a escola da Rede 

Estadual de Ensino ainda estava distante da proposta inicial do Secretário de Educação que, 

dentre outros aspectos, defendia uma escola crítica, participativa e democrática. 

É possível dizer que, dentre outros fatores que colaboraram para essa realidade, 

estava o fato de que a participação proposta foi uma participação controlada pelo Estado e os 

pais eram chamados à escola para, apenas, executarem ações que já estavam definidas por ela 

ou pelas legislações, não importando a instância, seja na APM, no Colegiado Escolar, etc., as 

regras já estavam estabelecidas.  

Tal participação restringia-se a executar atividades relacionadas aos aspectos físicos 

da escola. Sem dúvida que a formação da maioria dos pais contribuiu para essa realidade. 

Também não podemos desconsiderar a recente história política no país; a herança do 

autoritarismo do regime militar ainda não foi totalmente esquecida. 

Ainda é importante destacar, na Proposta Pedagógica,  a referência sobre o Conselho 

de Classe, que é definido como sendo uma instância na qual os alunos possam exercitar a 

democracia e a “cidadania tão propagada pelo corpo docente”. Pelas finalidades nela contidas, 

pode-se inferir que nas relações entre professores, alunos, coordenação pedagógica e direção, 

no processo de realização do referido Conselho, as relações propostas podem contribuir para a 

formação de relações sociais mais democráticas entre os alunos.  

Sobre as atas de reuniões da Associação de Pais e Mestres, verificamos que poucas 

foram as reuniões realizadas na Escola59; além dessas atas, a direção da escola (que na época 

fazia parte da diretoria da APM) alegou que a pouca quantidade das mesmas se explicava pelo 

fato de que várias reuniões eram registradas em folhas soltas e estas acabavam sendo 

extraviadas. 

                                                

 

59 Para se ter uma idéia, no livro de reuniões da APM (com páginas numeradas) constava cerca de 
aproximadamente 30 reuniões entre os anos de 1982 a 2001. Na década de 1990, poucas foram as atas 
encontradas: dentre elas somente as que serão citadas, na seqüência, se relacionam, de algum modo, à temática 
da Pesquisa. As demais se referem a posses de diretoria e a eleições. As atas pesquisadas foram as Atas: nº 02, de 
19/04/1990; nº 03, de 27/04/1990;  nº 01 de 13/04/1991;  nº 01, de 18/04/1995 e a de nº 02 de 16/02/1997. 
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As sínteses das discussões eram transcritas nas referidas atas: no caso da Ata nº 02 de 

19 de abril de 1990, há registro sobre uma discussão muito rara ocasionada pelos 

questionamentos de vários pais, sobre como seria a reposição de aulas em função de uma 

greve realizada pelos professores; reclamaram também da falta de professores e da cobrança 

da contribuição “espontânea”. Sobre esse último item, a discussão foi mais envolvente, 

contando com o posicionamento de vários pais, uns a favor, outros contra. Nas posições 

contrárias à contribuição “espontânea” algumas sugestões foram dadas à direção da escola, 

mas  nos chamou a atenção a sugestão de cobrar das “autoridades competentes e do governo” 

a responsabilidade que lhe confere, ou seja, de manter a escola funcionando adequadamente. 

Mesmo com a polêmica, a sugestão de um aluno que participava da reunião foi 

acatada e, muitos pais, naquele momento, contribuíram “espontaneamente” com a escola. 

Entretanto, a idéia da contribuição fixa, pelo que se observou na Ata, não foi acordada entre 

os presentes.  

Também, na Ata nº 03, de abril de 1990, onde a pauta principal da reunião era sobre 

o pagamento, pelos pais, de uma contribuição mensal à Escola “[...] um pai presente levantou-

se e pediu a palavra dizendo que não concordava, pois o mesmo pagava os impostos e não 

achava justo pagar, pois o governo é que tem obrigação de manter o estabelecimento [...]”. 

(ATA nº 03, de 27/04/1990, p. 03). Mas no decorrer da reunião a maioria definiu-se “[...] por 

contribuir com C$ 100,00 (cem cruzeiros) no mínimo”. (ATA nº 03, de 27/04/1990, p. 03). 

Na Ata nº 01, de abril de 1991, consta que durante a reunião a direção expôs uma 

série de dificuldades por que passava a escola, e dentre eles destacava a falta de funcionários. 

Na seqüência, foi registrado o pedido da Diretora para que os pais colaborassem efetuando a 

contribuição escolar, para então, juntamente com a APM, pudessem contratar um guarda ou 

um inspetor de aluno. 

Na Ata nº 01, de 18/04/1995, há registro que na reunião estiveram presentes pais de 

alunos, dos três turnos, direção, coordenação pedagógica e representante do Colegiado 

Escolar, para discutirem a seguinte pauta: definição do valor do caixa escolar, uso do 

uniforme, pontualidade dos alunos e a formação da APM. Já na reunião de 16 de fevereiro de 

1997, Ata nº 02, o único ponto de pauta foi a realização de uma festa julina. 

Foram essas as Atas encontradas e pesquisadas, com registro  das discussões das 

reuniões da década de 1990. Como se pode observar, a principal ligação entre a escola e a 

comunidade, representada pelos pais, reafirma as constatações anteriores, está relacionada ao 

aspecto econômico. O empenho da escola em buscar a aproximação dos pais, para que eles 

supram as “deficiências financeiras” do Estado, foi revelada em vários momentos; o que vem 
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sendo atendido de várias formas, como é o caso da prestação de serviços, doação de materiais, 

pagamento em dinheiro, dentre outros.  

Com relação às entrevistas realizadas, primeiramente será necessário registrar que, 

em função da dificuldade em localizar as pessoas que de alguma maneira estavam na escola 

ou que se relacionavam com ela no período, foi possível realizar apenas quatro entrevistas. 

Sobre o processo de realização dessas entrevistas, não foi diferente do da Rede Municipal de 

Ensino, realizado anteriormente 60. 

Um dos entrevistados foi o Senhor Paulo, que tem 62 anos, é professor de Educação 

Física, é casado, tem 03 filhos, não é filiado a nenhum partido político nem sindicato, não 

desenvolve nenhuma atividade voluntária. Trabalha há vinte e nove anos como professor, em 

dois períodos e faz parte do quadro efetivo. O tipo de lazer preferido é esporte (vôlei). Atuou, 

na época, em dois mandatos como Tesoureiro da APM. 

O segundo entrevistado foi o Senhor Pedro, que tem 40 anos, com escolaridade em 

nível médio. É Técnico em Contabilidade, exerce a profissão há vinte anos, é casado, tem 02 

filhos, não é filiado a nenhum sindicato ou partido político e não desenvolve nenhuma 

atividade voluntária. Atuou, na época, em dois mandatos como Presidente da APM. 

Uma das entrevistadas foi a senhora Ana Maria, a qual tem 46 anos, é divorciada e 

tem 02 filhos. Não desenvolve nenhuma atividade voluntária, é filiada ao Sindicato de 

Professores, não é filiada a nenhum partido político, exerce a profissão de professora há 23 

anos, trabalha dois períodos e faz parte do quadro efetivo. O tipo de lazer preferido é a prática 

de esporte. Atuou na época em um mandato como Tesoureira da APM. 

A outra entrevistada foi a professora Lurdes, solteira, formada em Educação Física -  

com especialização na área, não desenvolve atividade voluntária, é filiada ao sindicato de 

professores. Pertence a uma congregação religiosa, exerce a função de Diretora da Escola há 

04 anos, há 27 atua como professora e faz parte do quadro efetivo. O tipo de lazer preferido é 

viajar e assistir jogos como o vôlei e o basquete. Na época, atuou na diretoria da APM como 

segunda Secretária.  

A primeira pergunta foi no sentido de verificar como era definido o horário das 

reuniões na Escola. Paulo e Ana Maria responderam que era estipulado pelo Diretor; Pedro 

disse que era acordado entre a direção e o Colegiado; e Lurdes afirmou que há um consenso 

entre direção, coordenação, professores e pais. Ao pedir que descrevessem, de modo 

simplificado, as funções da APM, do Grêmio Estudantil e do Colegiado Escolar, assim se 

                                                

 

60 Todas as pessoas entrevistadas fizeram parte, por duas ou mais vezes, da diretoria (mandato) da APM. Os 
nomes dos entrevistados serão fictícios. 
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posicionaram: para Paulo, a APM tem como função a promoção de festas, o Grêmio 

Estudantil a promoção de jogos e o Colegiado Escolar auxiliar na administração da escola; 

Pedro apenas disse que não lembrava; e Ana Maria definiu que: “se identificam na intenção 

da melhoria do espaço físico, humano, cultural e pedagógico da Escola”.  

Quando questionados sobre o que os leva a participar da diretoria da APM, do 

Grêmio ou do Colegiado Escolar, responderam: - “Ajudar na administração das mesmas” 

(Paulo); “no caso da APM fui convidado” (Pedro); “contribuir para a melhoria dos aspectos 

físicos, cultural e pedagógico da escola” (Ana Maria). Sobre o que consideram como o 

obstáculo que dificulta uma melhor aproximação dos pais com a escola, responderam: 

“Compromisso com seu trabalho” (Paulo); “O próprio interesse desses pais em estar a par da 

vida de seus filhos” (Pedro); “O horário de trabalho dos pais” (Ana Maria). A Lurdes assim 

respondeu: “o obstáculo é ele mesmo que coloca; arrumando desculpas para tudo; não pode 

isto, não pode aquilo e assim vai”.  

Quando perguntado se a APM desempenha satisfatoriamente suas funções, Paulo 

disse que não, devido ao trabalho que tinham; Pedro disse que não, “porque falta o interesse 

dos pais na vida escolar dos filhos”; E Ana Maria, também respondendo negativamente, 

justificou “ser pela pouca participação da comunidade”. Já Lurdes argumentou: “Nem sempre 

até mesmo porque sem a participação efetiva dos pais, o grupo vai se desanimando”. Ao 

serem interrogados se já participaram de algum curso sobre administração escolar, ou 

relacionado à APM, Pedro e Ana Maria disseram que não; Paulo e Lurdes disseram que sim. 

Ao serem questionados se sabiam que a escola possui um Projeto Político Pedagógico e se 

participaram do processo de elaboração, Paulo disse ter participado, enquanto Pedro disse que 

não tinha conhecimento do Projeto. Ana Maria disse que sabia e que havia participado. 

Ao serem interrogados, se conheciam outras formas de escolha do diretor escolar, 

que fossem mais democráticas, Paulo afirmou que “Nenhuma – através do voto está ótima”; 

Pedro disse que “não existe outra forma do que a por votação”; e Ana Maria, “[...] hoje, é a 

maneira mais democrática, mas precisa ser bem conscientizada!!!”. Lurdes disse que a 

escolha por eleição, como está sendo realizada é a mais democrática.  

Na seqüência solicitou-se que avaliassem as relações entre a direção e a APM. Paulo 

assim se posicionou: “ótima - sempre, através de reuniões”. Pedro e Ana Maria disseram 

apenas que “sim”, ou seja, que as relações são permeadas pelo diálogo. Lurdes considerou ser 

boa, pois facilita o trabalho, e que o rendimento do aluno também melhora. Ao serem 

questionados se concordavam ou não com a tarefa que a APM executa na Escola, ou seja, de 

levantar recursos junto à comunidade para a sua manutenção, Paulo disse que concordava e 
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exemplificou o caso dos mutirões e festas. Pedro também disse que concordava, “[...] porque 

o governo não cumpre todas as necessidades que a Escola necessita”. Já Ana Maria, afirmou: 

“Discordo em termos. A prática de ‘Festas’ e Eventos Culturais até que é relevante, desde que 

seja revertido para a melhoria no processo pedagógico”. Lurdes assim se expressou:  

As vezes sim, principalmente quando você quer alguma coisa que o governo não 
tem para repassar, como adquirir uniforme fanfarra, passeios, isto cabe aos pais 
reunir e à comunidade bancar ou promover algo que permita levantar verbas para tal. 
Quanto à manutenção acho errado, pois cabe ao Estado manter a Escola. Mas não 
sou a favor de muito paternalismo, como uniforme gratuito, livros, leite, sacolão, 
passe estudantil; acho que os pais deveriam ser melhor remunerados e, aí sim, 
bancar suas despesas. 

Ao ser perguntado se o Diretor estimula a participação de todos na administração da 

escola, Paulo disse que sempre; Pedro e Lurdes disseram que sim; e Ana Maria afirmou que 

não. Sobre a maneira como era realizada a prestação de contas da APM, Paulo disse que por 

meio de notas fiscais, balanços, publicação no quadro demonstrativo da escola. Pedro também 

afirmou que “[...] é feito um demonstrativo do que foi gasto, com amparo nas notas fiscais ou 

recibos”. Ana Maria disse que “[...] somente ao Colegiado Escolar é feita a prestação de 

contas e se alguém requisitar está disponível!!!”. Já Lurdes disse que na “[...] reunião de pais, 

quando realizada bimestralmente”. 

Foi perguntado, ainda, sobre a forma como a Escola estava sendo administrada, se 

avançava no processo de consolidação da democracia. Paulo respondeu que “[...] sem dúvida 

nenhuma”; e Pedro “[...] não, no meu entender a escola deveria ter autonomia total para 

ensinar aos alunos o que é a democracia”. Ana Maria apenas disse que não, enquanto Lurdes 

respondeu afirmativamente, porém observando que muitas decisões são definidas fora da 

escola.  

Ao serem perguntados se perceberam alguma mudança ou alteração no papel da 

APM na Escola nos anos de 1990, Paulo afirmou que sim, “[...] mais presença, mais 

participação dentro da Escola”. Pedro e Ana Maria disseram que não perceberam. E Lurdes 

afirmou: “A APM ficou com sérias atividades, por exemplo, comprar ou licitar a merenda, 

PDE e reformas. Quando acontecem estas reformas fica ruim, pois a APM, na realidade, só 

repassa o dinheiro, já que o que deve ser feito, engenheiro, planilha de preços, vem tudo 

pronto”.  

Por fim, foi solicitado que elaborasse um texto livre, com uma reflexão de caráter 

pessoal sobre o tema “A Democracia na Escola Pública Estadual”. Assim se expressou Paulo: 
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“A democracia não deve estar presente somente nas escolas, e sim em todas repartições de 

trabalho”. A Ana Maria disse: “É uma democracia existente só no papel, pois é cerceada por 

regras pré-estabelecidas pela Administração da Escola e Secretaria de Educação”. Já Lurdes e 

Pedro não se posicionaram. Por último, foi dada a oportunidade para acrescentarem dados ou 

informações que considerassem importantes, mas nenhum dos entrevistados se manifestou.  

As respostas dos entrevistados apenas ratificam as informações apontadas no 

decorrer da pesquisa. Poucas foram as intervenções de pais, professores e direção que 

questionaram as imposições do Estado; infelizmente as iniciativas nessa linha foram 

insignificantes. A maioria das defesas, tanto da escola quanto dos representantes da 

comunidade, foi de concordar com as ações do Estado no sentido de a comunidade colaborar 

com a escola, suprindo as deficiências financeiras do Estado. E, ainda, de avalizar essas ações. 

Pelo visto a postura da comunidade escolar, representada pela APM nas escolas, pode 

sinalizar para o grau de alienação que se encontra parte significativa da população brasileira 

que é atendida pelas frágeis políticas públicas nas áreas sociais; por outro lado não se pode 

desconsiderar o alto índice de pessoas em situação de vulnerabilidade em função do processo 

de exclusão social a que estão submetidas.                          
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Analisar as relações que se estabeleceram nas Escolas Públicas entre a Direção 

Escolar a Associação de Pais e Mestres e demais instâncias, nos anos de 1995 a 2000, no 

Estado de Mato Grosso do Sul, foi o desafio proposto para a realização desta pesquisa. Dentre 

os motivos que justificam a escolha do objeto de estudo, destacou-se o desconhecimento dos 

Trabalhadores em Educação da Escola Pública, nas etapas do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, sobre as mudanças ocorridas no setor educacional, em função da Reforma do 

Estado, a partir dos anos de 1990, e a falta de envolvimento dos mesmos nos movimentos 

decorrentes dessas.  

Como se verificou, a APM atua dentro das escolas públicas desde a década de 1920, 

mas suas ações se diferenciaram, em vários períodos, de acordo com a conjuntura política e 

econômica do País.  

Inicialmente, nas décadas de 1920 e 1930, sua atuação foi voltada para a tarefa de 

socialização e padronização da população carente a padrões aceitáveis socialmente. Já num 

segundo momento, nas décadas de 1940 e 1950, com o processo de urbanização e 

industrialização do país, a APM passou a ter uma intervenção mais assistencialista junto à 

escola, na nítida pretensão de auxiliar o Estado no atendimento à população recém-migrada 

do campo e quase que totalmente desamparada pelas políticas públicas. Posteriormente, 

durante o regime militar, a tarefa desempenhada foi, basicamente, a de controle social. E, 

finalmente, ressurge na década de 1990, com a função de auxiliar a Direção da Escola na 

administração dos trabalhos. 

Ainda que a importância da aproximação entre a escola e a comunidade representada, 

pela APM, seja um fato inquestionável para o sucesso e desempenho da vida acadêmica dos 

filhos, essa relação tem acontecido de modo que o interesse do Estado tem prevalecido sobre 

os reais interesses dos alunos e da comunidade, de adquirirem um conhecimento autônomo e  

crítico, a fim de torná-los cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e capazes de lutarem 

por uma cidadania plena. As ações executadas nas escolas, pela APM, com destaque para os 

anos de 1990, mais atrapalham do que auxiliam o desempenho acadêmico dos estudantes na 

perspectiva de contribuir para uma formação crítica. 
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A partir de sua origem, as ações da APM enaltecem ações paternalistas e estimulam a 

submissão, contribuindo, portanto, com uma formação alienada e apolítica da sociedade, o 

que dificulta a formação plena do cidadão, consciente e exigente de seus direitos.  

A APM, ao que se observou, atua como um mecanismo de controle social. Além da 

questão econômica amplamente denunciada, suas ações contribuem com a desmobilização de 

qualquer iniciativa de articulação reivindicativa por parte dos pais. É a presença do Estado 

num setor que certamente poderia ser um local de possível resistência. Mesmo que a escola 

pública esteja reproduzindo a visão burguesa de sociedade é visível o receio da classe 

dominante de que essa escola, que acolhe a significativa maioria de trabalhadores, seja um 

espaço fértil de  possibilidades, a escola ainda é um dos poucos locais onde as condições 

materiais postas evidenciam que essa argumentação não se apóia em conjecturas.  

Não se pode perder de vista que sua origem está vinculada ao Estado, mas que, 

também, não deve ser este o motivo da passiva aceitação às regras que são estabelecidas por 

ele. Como se observou no exemplo das mães no Estado de São Paulo.  

Um fator verificado, e que de certo modo, contribui com esta realidade, está no fato 

de a escola ser uma instituição, dentre poucas, a quem os pais confiam, desde cedo, a guarda 

de seus filhos enquanto trabalham; nesse sentido, a relação com a direção e professores se 

torna muito próxima. Essa relação de confiança entre os pais, diretores e professores, propicia 

diversas situações; os pais, por exemplo, passam a ver os professores não como profissionais, 

mas como pessoas que gentilmente prestam uma importante ajuda, cuidando de seus filhos 

enquanto trabalham; não enxergam a escola como uma instituição pública, sustentada por eles 

e que deveria ser, portanto, fiscalizada e acompanhada.  

É provável que o grau de consciência desses pais esteja mais aguçada do que 

demonstram, a questão que pode contribuir como empecilho na elucidação de tal realidade 

pode estar nas condições econômicas a que estão submetidos; a dependência fragiliza tal 

relação. 

Diante desta circunstância, não fica difícil para o Estado estimular e efetivar ações 

que são de seu interesse. Nos depoimentos e nos documentos analisados observou-se a 

naturalidade e a passividade dos pais perante as propostas do Estado, representado pela 

escola. Tal postura não estimula e não propicia uma formação sólida e crítica de seus 

pequenos cidadãos. Pelo visto, a formação consciente do cidadão, voltada para uma 

perspectiva de transformação social, apregoada nas Propostas Pedagógicas e nos Regimentos 

Escolares das escolas pesquisadas, não condiz com o que de fato acontece. 
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Nos anos de 1990, o Estado, ao redirecionar suas áreas de atuação, utiliza a APM 

como um mecanismo jurídico para assegurar estrategicamente seus interesses. Com a nova 

caracterização, a APM apenas foi adequada à proposta de Reforma do Estado, uma vez que 

alguns serviços públicos, como é o caso da saúde e educação, que não poderiam ser 

totalmente privatizados, foram publicizados.  

A autonomia imposta pelo Estado foi a autonomia de passar parte de sua 

responsabilidade de manutenção da escola para a comunidade. Nessa defesa foi visível a 

interferência dos organismos internacionais. 

Obviamente que alguns fatores identificados no decorrer da pesquisa contribuíram 

para o encadeamento dos fatos em questão. Foram os casos, por exemplo, da limitada 

formação cultural dos pais; da quase total ausência de políticas públicas junto à população 

menos favorecida; e da atual conjuntura econômica, em que o desemprego estrutural tem 

assolado significativa parte dos trabalhadores. Esses se tornam dependentes de ações 

assistencialistas, oportunamente desenvolvidas pelo Estado, e que são ardilmente defendidas 

pelos teóricos neoliberais, como verificado em Friedrich Hayek, um dentre os maiores 

mentores contemporâneo.  

A concepção de democracia também foi um item abordado. A democracia, na visão 

neoliberal, é explicitamente retratada nas obras de Hayek, como uma democracia que 

privilegia a alguns. A liberdade que propõe é a liberdade para o mercado, do direito à 

propriedade privada. Para Hayek, não há possibilidade de relações sociais harmônicas numa 

democracia ampla e irrestrita. Argumenta que as regras sociais devem ser elaboradas por 

alguns.  

Na década de 1990, observou-se a efetivação dessa concepção de sociedade. A forte 

reivindicação da sociedade civil organizada dos anos de 1980, ou seja, de uma efetiva 

participação e intervenção nas decisões políticas, foi habilmente administrada pelo partido 

político que coordenou o processo de transição, o PMDB. 

Sem desconsiderar outras questões, como o caso do desemprego estrutural, por 

exemplo, a reforma neoliberal atuou como freio à forte pressão social da década anterior, 

estancou as possíveis chances da  população, ainda que conjunturalmente, forçar o Estado a 

implementar e/ou ampliar as políticas públicas.  

Outra questão verificada foi que, tanto a direção como os professores e demais 

trabalhadores na escola, com poucas exceções, não questionam as imposições do Estado. 

Aceitam e incorporam as regras sem qualquer resistência. Argumentam que os pais não 
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devem esperar que o poder público resolva, sozinho, as dificuldades por que passa a escola. É 

como se o Estado estivesse bondosa e gratuitamente oferecendo a educação aos seus filhos.  

Assim, devido ao processo de redirecionamento do papel do Estado, no nítido 

objetivo de torná-lo viável administrativamente, e então assegurar sua histórica tarefa de 

garantir sua já debilitada estabilidade sistêmica, o Estado recorreu à sociedade que lhe dá 

sustento e abusou da fragilidade social brasileira, que, ao invés de enfrentá-lo, foi 

implacavelmente cooptada por ele. 

Não há como negar que a escola é a expressão de relações sociais mais amplas e que, 

portanto, deve possibilitar o acesso ao conhecimento isento da manipulação. No entanto, a 

pesquisa possibilitou visualizar que essa não é uma tarefa tão simples.   

Nos anos de 1990 observou-se a sensação de uma profunda astenia social; as 

reivindicações foram anêmicas. Uma cobrança efetiva ao Estado, por parte dos pais, 

representados pela APM, exigindo uma Escola realmente em condições de funcionamento, 

ficou comprometida, pois a população que mais necessita da ação pública sente-se 

constrangida e ameaçada de fazer reivindicações a alguém que está “concedendo” as 

condições, ainda que mínimas, de sobrevivência e um atendimento, ainda que deficitário.  

Nesse período prevaleceu o discurso oficial sobre a importância do envolvimento dos 

pais na escola, mas sua efetivação ocorreu de modo impositivo. Qualquer proposta de 

democratizar as relações nas escolas deve partir do pressuposto de que o seu processo de 

elaboração esteja fundado em princípios coletivos.  

Não se pode menosprezar a importância da escola pública, mas seu fortalecimento 

não se dará por iniciativa do Estado. As mudanças somente ocorrerão à medida que a 

população, que é atendida, der uma nova significação em suas ações e atuar via APM, 

Colegiado Escolar e demais instâncias, no sentido de não mais apenas acatar o que 

previamente estabelece o Estado. Haja vista o processo de a nova caracterização dada à APM, 

tenha ocorrido nos gabinetes, longe da presença dos pais. Desse modo, a população, que de 

fato é a beneficiária dos serviços prestados pela escola, foi lembrada apenas para legitimar 

uma ação que já estava definida.  

Nas relações entre a APM e a direção da escola, na Rede Municipal de Ensino, o 

ingrediente político é muito mais presente do que na Rede Estadual; a subserviência do 

Diretor Escolar ao Poder Executivo é visível. Não se observa um mínimo de autonomia; as 

escolas ficam a mercê de interesses superiores; e a criatividade que deveria nortear as escolas 

está comprometida. De modo geral, o norte que delineia as relações dentro das duas escolas 
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pesquisadas é o mesmo, ou seja, são princípios neoliberais que admitem uma democracia 

atrofiada.  

A APM desempenha, nas escolas, com raras exceções, uma função apenas formal 

devido às exigências burocráticas por parte do Estado; observou-se que o Diretor Escolar, 

com base nas legislações, é quem, de fato, decide e encaminha as ações cotidianas na escola.  

Exigir do Estado uma Escola que tenha as condições adequadas de atendimento, com 

espaço, biblioteca com livros, videoteca, profissionais em condições de trabalho, enfim, uma 

escola em que os alunos tenham, de fato,  acesso ao conhecimento culturalmente produzido é 

tarefa da sociedade que a sustenta.                                      
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ANEXO 1   

ENTREVISTAS   

Entrevista - Rede Estadual   

Dados pessoais   

Nome:..................................................................................................................Idade............................... 
Escolaridade (especificar curso, se tem pós-graduação, etc.): ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Estado civil........................................................Tem filhos?............................Quantos?........................... 
Desenvolve algum tipo de atividade voluntária?....................Qual?.......................................................... 
Está filiado a alguma associação, sindicato, partido político; etc. (especificar)......................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
Pertence a alguma denominação religiosa?................................................................................................ 
Trabalho (função que exerce)..................................................................................................................... 
Há quanto tempo?.................Trabalha quantos períodos?.......................................................................... 
Faz parte do quadro:    (   ) efetivo    (   ) convocado    (   ) outros 
Qual o tipo de lazer preferido?...................................................................................................................  

Questões   

1) Como era definido o horário das reuniões na Escola? Era discutido com todos? Ou estipulado pelo 
Diretor? 

2)  Escreva sobre as funções da APM na Escola. 
3)  O que o leva a participar na diretoria da APM, Grêmio Estudantil ou Colegiado  Escolar? 
4) O que considera como obstáculo que dificulta uma melhor aproximação dos pais à Escola?  
5) Considera que a APM desempenha satisfatoriamente suas funções? Quais as causas?  
6) Já participou de algum curso sobre administração escolar? Ou sobre a função da APM? 
7) A Escola possui um Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica elaborado? O Sr. (a) 

participou na sua elaboração?  
8) Que outra forma consideraria a escolha do Diretor mais democrática?  
9) Como avalia  as relações entre a Direção e a APM. Geralmente discutiam as ações que seriam 

executadas na Escola? 
10) Você concorda ou discorda com a tarefa que a APM executa na Escola de levantar recursos junto à 

comunidade para a manutenção da Escola? A cobrança de taxa, ou a realização de mutirões pelos 
pais, por exemplo. Explicar a posição que defende. 

11) O diretor estimulava a participação de todos na administração da Escola? 
12) Como era feita a prestação de conta? (de todos os gastos realizados na Escola). Notas fiscais, 

cadernos de balancetes, etc. , ficavam a disposição de todos para consultas? 
13) Você avalia que a Escola como estava sendo administrada avançava no processo de consolidação 

da democracia? 
14) Percebeu durante a década de 90 alguma mudança ou alteração no papel da APM na Escola? Se 

percebeu, descreva alguns exemplos. 
15) Elaborar sob a forma de texto livre uma reflexão de caráter pessoal sobre: “A democracia na 

Escola Pública Estadual”. 
16) Se quiser pode acrescentar mais dados e/ou informações que considerar importante.     
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Entrevista - Rede Municipal  

Dados Pessoais  
Nome:..............................................................................................................Idade................................... 
Escolaridade (especificar curso, se tem pós-graduação, etc.): ................................................................... 
Estado civil.......................................................Tem filhos?.......................Quantos?................................. 
Desenvolve algum tipo de atividade voluntária?.......................Qual?....................................................... 
Está filiado a alguma associação, sindicato, partido político; etc. 
(especificar)................................................................................................................................................ 
Pertence a alguma denominação religiosa?................................................................................................ 
Trabalho (função que exerce)..................................................................................................................... 
Há quanto tempo?..........................Trabalha quantos períodos?................................................................. 
Faz parte do quadro:    (  ) efetivo    (   ) convocado    (   ) outros 
Qual o tipo de lazer preferido?...................................................................................................................  

Questões 
01) Como era definido o horário das reuniões na Escola? Era discutido com todos? Ou estipulado pelo 

Diretor? 
02) Como você descreveria uma reunião na Escola. Dinâmica? Todos participavam? Quem mais se 

destacava opinando, discordando etc. 
03)  Descreva a função da APM e do Grêmio Estudantil? 
04) Qual a freqüência de reunião que envolve a APM e a Escola? Como têm sido a freqüência dos pais 

as reuniões? 
05) O que o leva a participar na diretoria da APM, Grêmio Estudantil ou demais seguimentos 

escolares? 
06) Você percebia se as sugestões dos pais eram ouvidas e acatadas pela Escola? 
07) Quais os temas que geralmente eram tratados nas reuniões escolares? 
08) Você consegue enumerar problemas ou sugestões mais freqüentes detectados pelos pais sobre a 

escola, nas reuniões? 
09) O que considera como obstáculo que dificulta uma melhor aproximação dos pais à Escola? 
10)  Considera que a APM desempenha satisfatoriamente suas funções? Quais as causas?  
11) Já participou de algum curso sobre administração escolar? Ou sobre a função da APM? (se já, citar 

os temas estudados no curso). 
12) A escola possuía um projeto político pedagógico elaborado? O Sr. (a) participou na elaboração 

deste projeto político pedagógico? 
13)  Considera importante os pais acompanharem o desempenho do filho junto à Escola? Por quê?  
14) Você considera o critério de escolha do Diretor Escolar democrático? (considerar o critério do 

período da pesquisa e não o atual). 
15) Que outra forma consideraria a escolha do Diretor mais democrática?  
16) Como avalia  as relações entre a Direção e a APM. Geralmente discutiam as ações que seriam 

executadas na Escola? 
17) Você concorda ou discorda com a tarefa que a APM executa na Escola de levantar recursos junto à 

comunidade para a manutenção da Escola? Explicar a posição que defende. 
18) O Diretor estimulava a participação de todos na administração da Escola? 
19) Como era feita a prestação de conta? (de todos os gastos realizados na Escola). Notas fiscais, 

cadernos de balancetes, etc. ficavam a disposição de todos para consultas? 
20) Você avalia que a Escola como estava sendo administrada avançava no processo de consolidação 

da democracia? 
21) Percebeu durante a década de 1990 alguma mudança ou alteração no papel da APM na Escola? Se 

percebeu, descreva alguns exemplos. 
22) Elaborar sob a forma de texto livre uma reflexão de caráter pessoal sobre: “A Democracia na 

Escola Pública |Municipal em Campo Grande”. 
23) Se quiser pode acrescentar mais dados e/ou informações que considerar importante. 
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Entrevista a Direção e Direção-Adjunta – Rede Municipal.  

Dados Pessoais  
Nome:..................................................................................................................Idade............................... 
Escolaridade (especificar curso, se tem pós-graduação, etc.): ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Estado civil.................................................................Tem filhos? ...................Quantos?.......................... 
Desenvolve algum tipo de atividade voluntária?.......................Qual?....................................................... 
Está filiado a alguma associação, sindicato, partido político; etc. (especificar)......................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
Pertence a alguma denominação religiosa?................................................................................................ 
Trabalho (função que exerce)..................................................................................................................... 
Há quanto tempo?....................................................................................................................................... 
Exerce a função de direção há quanto tempo?............................................................................................ 
Faz parte do quadro:    (  ) efetivo    (   ) convocado    (   ) outros 
Qual o tipo de lazer preferido?...................................................................................................................  

Questões 
1) Considera o envolvimento da comunidade na Escola importante? Por quê?  
2) Que tipo de ações desenvolve a Escola para estimular tal envolvimento? 
3) O que considera como obstáculo que dificulta uma melhor aproximação dos pais à Escola?  
4) Qual a função da APM e do Grêmio Estudantil? 
5) A APM desempenha satisfatoriamente sua função? Quais as causas?  
6) Considera importante os pais acompanharem o desempenho dos filhos junto à Escola? 
7) Quais ações por parte da Secretaria de Educação têm sido realizadas no sentido de fomentar o 

envolvimento da APM e do Grêmio Estudantil na Escola? 
8) Qual o critério de escolha do Diretor Escolar que consideraria mais democrático?  
9) Considera que as relações estabelecidas na Escola eram relações democráticas?  
10) Como era feita a prestação de contas a comunidade escolar?   
12) Como você descreveria uma reunião na escola. Dinâmica? Todos participam? 
13) A definição do horário e data de reuniões na Escola era coletiva?  
14) Qual a freqüência de reunião entre os pais e a Escola? Nessas reuniões os pais geralmente 

apareciam? 
15) Elaborar sob a forma de texto livre uma reflexão de caráter pessoal sobre “A Democracia na 

Escola Pública Municipal em Campo grande”. 
16) Percebeu durante a década de 90 alguma mudança ou alteração no papel da APM na Escola? Se 

percebeu, descreva alguns exemplos. 
17) Acrescente dados e/ou informações que considera importante.               
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