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Resumo
O artigo apresenta a análise das práticas discursivas dos sujeitos que fazem parte do conselho escolar de duas escolas
da rede estadual de educação básica de Alagoas, à luz da análise do discurso problematizando os conceitos de gestão
democrática e participação com o objetivo de perceber quais as condições de produções em que se deram cada
discurso, o que dizem os sujeitos mediante o lugar que ocupam na escola e que ideologia está presente nos discursos
desses sujeitos. Fizeram parte da pesquisa diretores, professores, funcionários, mães de alunos e alunos das escolas
que não passaram pelo processo de eleição de diretor no ano de 2013 no sertão de Alagoas, sendo utilizado
questionário e entrevistas para coleta de dados fundamentado no referencial teórico dos autores como Pêcheux (2009),
Orlandi (2006; 2011), Cavalcante (2007), Florêncio (2009), Melo (2011), Dourado (2007), Paro (2003).
Palavras-chave: Analise de discurso. Participação. Gestão Democrática.          
 
  Abstract   The article presents the analysis of the discursive practices of the subjects that are part of the school board
of two schools of the state system of basic education of Alagoas , in the light of discourse analysis questioning the
concepts of democratic management and participation in order to understand which conditions productions in which they
gave each speech, telling the subjects by their place in the school and that ideology is present in the discourse of these
subjects. The participants were principals, teachers , staff, mothers of students and school students who did not pass by
the director election process in 2013 in the backwoods of Alagoas, being used questionnaires and interviews for data
collection based on the theoretical framework of the authors as Pêcheux (2009) Orlandi (2006 ; 2011) , Cavalcante
(2007) , Florencio (2009) , Mello (2011) , Dourado (2007 ) Paro ( 2003).   Keywords: Analysis of speech. Participation.
Democratic Management

Introdução
A gestão democrática da escola pública se tornou um instrumento de materialização da democracia na escola e por isso
tem na participação dos sujeitos o mecanismo de mudança na administração da escola para a gestão da escola não
fique apenas como função do diretor escolar (DOURADO, 2007). Para que haja participação na gestão da escola os
sujeitos envolvidos precisam ser preparados para ter conhecimento sobre aquilo que deverão decidir, acompanhar,
avaliar e verificar se será positivo ou não para a comunidade escolar.
A gestão democrática na realidade brasileira foi implantada após o período de luta pela redemocratização do país, pelo
fato da não existência de nenhuma prática autoritária ser bem vinda nos espaços sociais. Sendo assim, esse modelo de
gestão baseado na representação de todos os segmentos da escola com participação ativa nas decisões e organização
da escola, foi implantada no Brasil de com base na Constituição Federal de 1998, no art. 206 como principio
constitucional e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e no Plano Nacional de Educação, mas
como afirma Ferreira (2001, p. 305) “a gestão democrática da educação, é hoje, um valor consagrado no Brasil e no
mundo, embora ainda não totalmente incorporada à prática social global educacional brasileira e mundial.” Daí parte a
necessidade de estudos sobre a formação discursiva dos sujeitos que compõe o Conselho Escolar das escolas públicas
de educação básica, responsáveis pela efetivação da democracia na escola mediante participação efetiva na gestão
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para compreender se o que a legislação apresenta como gestão democrática está sendo efetivada nas escolas do
Brasil.
No presente artigo serão analisadas as seqüências discursivas dos conselheiros escolares das escolas da rede pública
de ensino problematizando o discurso sobre democracia e gestão democrática. Sendo assim, questão central do estudo
é examinar o discurso sobre participação e gestão democrática que circula no espaço escolar e é consumido por todos
que fazem parte do Conselho Escolar. Considerando como hipótese que cada sujeito assume um discurso com base no
lugar em que o sujeito ocupa mediante as relações de poder que são estabelecidas na escola e que a visão que os
sujeitos apresentam sobre gestão democrática está intimamente relacionada com uma produção discursiva que insere a
política partidária como parâmetro de construção desse discurso.
Os dados analisados foram obtidos com base em entrevistas realizadas aos membros do Conselho Escolar em três
escolas da rede estadual de ensino de Alagoas que estão sendo tratados à luz da análise de discurso. O texto tem
como base a teoria do discurso “na perspectiva que trabalha o sujeito, a história, a língua” (ORLANDI, 2006, p. 13).
Segundo a autora, o sujeito que faz historia é um sujeito que não está revelado nem pra si mesmo por força das
construções históricas presentes em seus discursos que são determinados pelas posições ideológicas que o sujeito
assume.  
Diante da realidade que se desponta na escola a partir do discurso dos sujeitos inseridos no Conselho Escolar é
necessário perceber a contradição que existe no ambiente escolar, sendo que o poder está sendo exercido por uma
minoria ou centralizado ainda na figura do diretor, utilizando o discurso da gestão democrática como espaço de
democracia e de participação de todos apenas para legitimar interesses próprios.
Sendo assim, o conselho apenas figura nas reuniões apenas como símbolo de representação democrática para aprovar
as decisões do diretor no que ele considera que seja importante para a escola com base em seus interesses e a
persuasão através do conhecimento intimida de forma disfarçada a participação dos demais membros do Conselho
Escolar e quanto mais distante for o segmento da escola, mas fácil de manipulação, o desconhecimento é um dos
grandes entraves a participação ativa do Conselho Escolar.                                    
O exercício da participação na escola: o que revela a prática discursiva dos sujeitos 
A participação se tornou o pilar na forma de administração com base me princípios democráticos, presente nas
discussões desde 1968. Gutierrez e Catani (1998, p. 60) afirmam que a introdução dos estudos sobre a participação nas
instituições sociais,
Significou nada menos que uma revisão dos pressupostos teóricos do taylorismo e a sua substituição, mesmo que muito
lentamente, por valores contemporâneos, como flexibilidade, tolerância com as diferenças, relações mais igualitárias,
justiça e cidadania.       
Para que haja democracia na escola e que sua gestão seja de fato democrática a participação entra como elemento
materializador do projeto democrático. Os sujeitos que fazem parte do órgão representativo dos segmentos da escola
com personificação jurídica para administrar a coisa pública, tem a competência de deliberar e decidir que de forma
inconsciente não percebem a força que esse poder apresenta no espaço escolar.
A forma como o sujeito participa das ações e decisão da escola está relacionada com a forma de construção da cultura
da participação ao longo da sua existência histórica, já que “a cultura escolar é um dos determinantes da participação
que se efetiva no cotidiano escolar.” (BOTLER, 2011, P.189).
  Autores como Paro (2007), Barroso (1998), Bordignon e Gracindo (2006) Lück (2005) compartilham da ideia de que a
participação como ação coletiva e autônoma da comunidade escolar é o instrumento de efetivação da democracia.
Sendo assim, a questão da participação que “não deve constituir-se em algo meramente justaposto às atividades da
escola” (PARO, 2007, p. 107) encontra-se limitada e pouco exercida no ambiente escolar.
O conceito de participação aqui entendido parte de uma abordagem coletiva e consciente das ações dos sujeitos.
Segundo Lück et al (2005, p. 17)  participação é o espaço em que funcionários, professores, pais e alunos “são
envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões [...]”.
A cultura da participação deve ser construída, exercitada e repassada através de ações do cotidiano que contemplem o
exercício da democracia. A garantia da democracia através da participação popular deve ser construída no ambiente
escolar. Paro (2003, p. 100) afirma que “[...] como todo processo de democracia, a participação e o envolvimento das
pessoas como sujeito na condução das ações é apenas uma possibilidade, não uma garantia.”
Para exercer a democracia o sujeito precisa de autonomia. Autonomia neste estudo não se limita ao conceito de ser só,
independente, como se costuma pensar no senso comum, mas autonomia como forma de pertencimento a um grupo
para se fortalecer na luta pelo exercício da democracia. Uma autonomia solidificada e fundamentada em princípios de
participação ativa que possibilite o a mudança da consciência servil, para a consciência ativa. (ALGARTE, 1991).
Um sujeito autônomo é um sujeito que compreende o conceito de participação e a exerce em todos os espaços que
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propicie o exercício da democracia. As pessoas precisam querer participar, precisam construir um plano de atuação na
escola, mas de forma coletiva e que estejam de acordo com o papel de atuação de cada sujeito. Não existe autonomia
solitária. A autonomia tem sua base na coletividade. Ser autônomo é fazer parte de um grupo que compartilham dos
mesmos objetivos para que possam tomas decisões que favoreçam a todos.
O fato do Conselho Escolar não ser consultado sempre que surge um problema pra resolver na escola, se limitar
apenas para as reuniões de repasse de informações sobre os recursos de manutenção da escola, a questão dos
representantes de cada segmento não se reunirem com seus pares para discutir questões de interesses coletivos, o fato
de serem realizadas na escola eventos e o Conselho não ter sido convocado para participar do planejamento, até atos
mais extremos de mudança do cargo de diretor com exoneração e nomeação de novo servidor e o Conselho Escolar
não tomar ciência do fato, o mesmo Conselho que assinou a ata de reunião concordando com a mudança de diretor.
Mesmo diante dessa realidade, a escola continua com o discurso visceral de que na escola existe gestão democrática,
que a participação de todos sempre é considerada e que todos os membros tem ciência do seu papel na gestão da
escola, deixando claro através das ações do diretor que o Conselho na escola apenas legitima práticas centralizadoras
em nome de um projeto coletivo negando a existência de democracia na escola através da participação dos sujeitos.
Por isso é importante que ao analisar o discurso dos membros do Conselho Escolar seja percebido também os
silenciamentos impostos a esses membros através das relações de poder que se estabelece no cotidiano da escola,
onde em seus discursos fica vizibilizado a presença do outro na elaboração das respostas sobre os questionamentos
relativos a gestão democrática.
O discurso dos membros do Conselho Escolar deixa transparecer que o conceito de gestão democrática está atrelado
ao conceito de democracia sendo simbolizada pelo voto político partidário como forma de participação popular. Faz-se
necessário observar que o discurso que se materializa nas falas do sujeito parte das formações ideológicas “que ao
mesmo tempo, possuem um caráter regional e comportam posições de classe [...]”. (PÊCHEUX, 2009, p. 132).
Sendo assim, é necessário perceber nas categorias da análise do discurso de Pêcheux o espaço de formulação das
análises com a tentativa de desvelar os elementos que ora se apresentam ora são silenciados buscando compreender a
partir do discurso externado pelo sujeito os conceitos sobre gestão democrática e participação.
Ao se fazer a análise do discurso é necessária que se deixe claro de qual posição teórica está se partindo, “pois
diferentes posições teóricas possibilitam diferentes olhares sobre um mesmo objeto de estudo.” (FLORÊNCIO et al,
2009, p. 18).  O artigo utiliza a análise do discurso da linha francesa fundada por Michel Pêcheux que teve inicio no final
da década de 1960, sendo trazida para o Brasil a partir da década de 1980 através dos estudos de Eni Orlandi. Pêcheux
elege o discurso e não a língua como objeto de estudo, segundo Florêncio et al. (2009, p. 22) afirma que para Pêcheux
“toda e qualquer enunciação é resultado das relações sociais que o sujeito estabelece.”
Pêcheux (1998, p. 60) afirma que são as relações sociais que dão sentido as palavras e frases, pois o sentido “não
pertence à própria palavra [...] ao contrário, é determinada pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo
histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas.”
Nessa perspectiva a análise do discurso se apresenta com a função de “explicar os caminhos do sentido e os
mecanismos de estruturação do texto. Ou seja: explicar porque o texto produz sentido; não os sentidos contidos no
texto.” (FLORÊNCIO et al. 2009, p. 23). Já que para Orlandi (1996) é necessário perceber a articulação entre o texto, o
discurso e a ideologia.
Diante dessa percepção se percebe que nenhum discurso nasce sem ter outro prévio discurso lhe referenciando.
Segundo Bahktin (1992, p. 319):
[...] o objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso pela primeira vez neste enunciado, e
este locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto [...] já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas
maneiras [...].        
Com isso percebe que quando um sujeito fala já parte de um discurso que fora construído por outros em outros
momentos históricos com base na ideologia de cada momento e nas condições de produção dos determinados
discursos. Sendo assim Florêncio et al. (2009, p. 25-26) firma que, “não há pois, discurso neutro ou inocente, uma vez
que ao produzi-lo, o sujeito o faz, a partir de um lugar social, de uma perspectiva ideológica e, assim, veicula valores,
crenças, visões de mundo que representam os lugares sociais que ocupa”.
O conceito de participação no discurso dos membros do Conselho Escolar
Após discussão sobre a função da análise do discurso como proposta de elaboração do caminho metodológico no
tratamento dos dados coletados dos sujeitos que compõem o Conselho Escolar representando seus segmentos em três
escolas da rede estadual de ensino em Alagoas, observado nas seqüências discursivas o dito, ou seja, o que o sujeito
pretende dizer, o não-dito que precisa do dito para poder ser identificado, apreendido e interpretado e o silenciado que
deriva das condições de produção do discurso como elementos ideológicos do contexto em que os sujeitos estão
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inseridos, bem como do lugar ocupado por esses sujeitos.
O discurso dos membros do Conselho Escolar sobre elaboração dos conceitos de gestão democrática, participação e
poder no âmbito das relações que se estabelecem no interior da escola revelam o desconhecimento deles sobre como
funciona a gestão escolar, possibilitando-os de esclarecer seus conceitos e intimidando a responder a questão sobre a
existência ou não de democracia na escola.
A transcrição das entrevistas dos diretores, professores, funcionários, alunos e mães de aluno, já que nos Conselho
dessas escolas não há a presença do gênero masculino na representação do segmento pai. Em relação ao tempo
ocupado pelos entrevistados para responder as perguntas foi constatado que os diretores e professores foram os que
mais ocuparam esse tempo com respostas longas e justificáveis para cada questão, os funcionários, alunos e mães,
não utilizaram o tempo estipulado e em alguns casos as mães e os alunos, não utilizaram nem a metade do tempo
previsto.
Um fato que se constatou é que em todas as escolas pesquisadas o presidente do Conselho Escolar é o diretor, mesmo
que a Lei estadual nº 6.661/2005 que dispõe sobre a criação dos Conselhos Escolares, não traz essa prerrogativa de
ser o diretor o presidente, segundo os diretores essa iniciativa é para facilitar as questões administrativas de prestação
de contas e serviços bancários.
Questionado sobre o conceito de gestão democrática houve conselheiros que disseram não saber do que se tratava,
nunca ouviram falar do termo e por isso não podiam dizer o que significava pra eles, retomando nessa fala o fato de que
o discurso “não é pensado como um bloco uniforme, mas como um espaço marcado pela heterogeneidade de diversas
vozes vindas de outros discursos [...].” (CAVALCANTE, 2012, P. 299).
O sujeito precisa ter visto em algum lugar o conceito de gestão democrática para poder construir seu discurso e o que
está presente na fala da mãe do aluno é a total ausência de contato com espaços que tratem da temática, mesmo
deixando evidente que ela participa das reuniões mensais do Conselho Escolar que seria o espaço de discussão dessa
temática também. A mãe não consegue perceber nas relações que se processam no cotidiano da escola a existência de
uma gestão democrática pelo fato dela dizer desconhecer o que seria tal gestão.
A seleção dos sujeitos para a entrevista foi feita a partir da ata de formação do Conselho Escolar de cada escola em que
foram escolhidos os membros de cada segmento e mediante aprovação de cada membro os demais seriam
desconsiderado.  
As seqüências discursivas – SD que se seguem apresentam o posicionamento dos diversos sujeitos na construção do
conceito de participação.
SD1- Coordenadora Pedagógica
O que é participação? É se envolver em todos os segmentos. O Conselho não se envolve. Só pra representar, só
quando é convocado mesmo e olhe lá. Não sei se é porque não tem oportunidade de fazer. Sempre foi assim. Os
professores ajudam a diretora, até porque fazendo seu trabalho na sala de aula já estão ajudando. Eles se envolvem
quando ela faz projetos.
Ao ser entrevistada a coordenadora pedagógica se prontificou em responder todas as perguntas, não demonstrava
insegurança, não tinha pausas em sua fala, o que mostrava era a ansiedade em falar sobre a gestão da escola.   
Percebe-se nesse extrato como a coordenadora atrela ao conceito de participação o conceito de envolvimento, no
entanto, logo em seguida sem aprofundar esse conceito, ela afirma que na escola não existe participação por parte do
conselho, tenta criar argumentos que justifique a falta de envolvimento, mas não consegue deixar evidente qual o motivo
que faz com que o conselho não se envolva. E continua em sua fala a afirmar como acontece a participação dos demais
sujeitos da escola ao afirmar que os professores ajudam a diretora, até porque fazendo seu trabalho na sala de aula já
estão ajudando, então ajudar é apenas desenvolver seus trabalhos e essa ajuda é caracterizada por ela como
participação e ainda complementa o conceito de participação com a atuação dos professores nos projetos da escola.
O que se percebe no discurso da coordenadora é a relação da participação com o ato de fazer, participar é fazer algo e
considera esse fazer algo como já dever, obrigação, quando cita o professor que ajuda o diretor fazendo suas
“obrigações”.
Habermas (Apud Gutierrez & Catani, 1998) afirma que a contribuição do sujeito com igualdade de oportunidades, nos
processos de formação discursiva da vontade, configura participação. Isso significa que as pessoas precisam querer
participar, precisam construir um plano de atuação na escola, mas de forma coletiva e que estejam de acordo com o
papel de atuação de cada sujeito.
O sujeito precisa sentir-se parte do todo, saber que aquele plano ou ação foi construído por todos e não imposto de
forma hierárquica para beneficiar uma minoria.  Sendo assim, a participação “só é possível em clima democrático.”
(BORDIGNON; GRACINDO, 2006, p. 171).
SD2 - Diretora
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O que é participação? Participação é o que der pra você fazer. Você não sabe suas obrigações então faça é a
participação é engajar nas normas da escola, você querer sempre ajudar, você não ir contra, você não querer
atrapalhar, se você não ajuda então não atrapalhe. Funcionários, professores, todos participam, não tenho o que falar,
até agora pra mim se continuar assim tá ótimo. [...]. Começa das meninas da limpeza, do vigia, não tenho problema,
cada um faz sua parte, não são faltosos, raramente funcionários faltam, professor também. Aqui a escola anda.
O que foi mais evidente na entrevista da diretora foi sua ansiedade em se livrar logo disso, a entrevista se apresentava
como um fardo que estava atrapalhando seu trabalho, mesmo tendo sido agendada com antecedência e a diretora
tendo conhecimento do que se tratava, ela queria que aquele momento passasse logo pra ficar livre. Ficar livre do quê?
Da pesquisadora, das perguntas ou das respostas que deveria dar sobre a realidade escolar?
Com essa postura a diretora oferece subsidio para a análise do seu discurso partindo do que será dito, como
“materialidade discursiva que apresenta uma forma que pretende dizer, um conteúdo” e que “essa forma precisa ser
pesquisada, pois funciona como a porta de entrada para a elucidação de sentidos do discurso.” (FLORÊNCIO et al,
2009, p. 85).    
A partir do discurso da diretora é possível perceber a conexão com o discurso da coordenadora pedagógica na questão
de conceituar participação como ato de fazer e que esse fazer é tido como obrigação por parte de todos os funcionários
da escola.  O discurso de conivência ao afirmar que participação é você não ir contra, simplesmente obedecer e
concordar com os posicionamentos da diretora.
Mesmo a forma de escolha do diretor seja através do voto democrático, a cultura criada e recriada na escola não se
modifica apenas pela introdução de um novo modelo de gestão. Cabe refletir que para intervir nessa cultura do mandar
e obedecer não é simplesmente modificar o processo de escolha. O perfil do gestor e da comunidade escolar, antes
pautado na submissão e obediência, não muda de repente apenas com elementos de caracterização de um processo
eleitoral, ela requer mais que isso.
Segundo Melo (2006, p. 243),
Os traços predominantes do autoritarismo, seja em épocas coloniais, em regimes escravocratas, na fragilidade das
republicas dos marechais, no populismo ou na ditadura militar, forjaram heranças muito fortes na democracia
conquistada a duras penas pela sociedade brasileira. O aperfeiçoamento de relações de poder democratizadas e com
respeito à cidadania do povo disputa espaço, dia a dia, com as conservadoras políticas de fisiologismo e coronelismo
ainda existente no Brasil.    
O fato dela dizer até agora pra mim se continuar assim tá ótimo sinaliza para o projeto individual da escola que para que
aconteça a participação as coisas precisam andar de acordo com os projetos de escola construído individualmente pela
diretora. Deve está bom pra ela e não para os outros sujeitos, nem para os alunos, nem para a comunidade escolar,
descartando a possibilidade da existência de um projeto coletivo. E o conselho apenas serve para legitimar as ações da
diretora.     
Aqui a escola anda, com base no discurso da diretora onde os sujeitos são obrigados a fazer suas tarefas para que a
escola funcione sob a forma de participação. Nesse caso “identifica-se também a possibilidade de se praticar a gestão
pura e simplesmente como uma administração modernizada, atualizada em seus aspectos externos, porém mantendo a
antiga ótica de controle sobre pessoas e processos.” (LÜCK et al, 2005, p. 17).
E a autora continua a afirmar que,
Sob a designação de participação, muitas experiências são promovidas, várias das quais, no entanto, apresentam,
algumas vezes, resultados mais negativos que positivos, do ponto de vista do compromisso das pessoas envolvidas, na
efetivação com qualidade dos objetivos educacionais. (LÜCK et al, 2009, p. 17).        
O fato de todos fazerem sua obrigação não caracteriza participação, já que para o sujeito se envolver é preciso que ele
conheça o processo educacional, o papel de cada representante do segmento, que seja estimulado a participar, não
apenas ouvir informações como é o que se visualiza nas reuniões do conselho.
O discurso da diretora traz à memória os tempos de uma administração escolar baseada no autoritarismo respaldada
por tempos de ditaduras onde participar era ir contra o que determinava os mandatários do poder.
Nessas situações, os sujeitos dos discursos interagem na constituição das relações discursivas, trazendo elementos
que derivam da história, da sociedade e de suas contradições ideológicas, para a materialização dos efeitos de sentido
que se mostram na materialidade discursiva [...]. (FLORÊNCIO, apud FLORÊNCIO, 2007, p. 38).           
Se no discurso da diretora prevalece a concepção de que participação é apenas fazer suas obrigações “pode-se, no
entanto, afirmar que, se essa situação existe é porque a compreensão do significado de participação não está clara,
nem mesmo para o dirigente.” (LÜCK et al, 2005, p. 19). 
  SD3 - Funcionário
É dar opinião nas coisas, sugerir. Temos voz pras coisas referente às compras de material para nosso setor (limpeza)
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e temos voz pra outras coisas também.
Na entrevista o funcionário da escola que ocupa o cargo de auxiliar de serviços diversos foi o sujeito que mais se
prontificou em contribuir com a pesquisa. Um sujeito de poucas palavras, mas que não encontrou dificuldades em
conceituar os termos, responder as questões e não se sentiu intimidado diante de nenhuma questão. 
Trouxe o conceito de participação como o ato de dar opinião, sugerir, no entanto, no fragmento que se segue do seu
discurso apresenta a contradição imposta pela escola ao dizer que temos voz pras coisas referentes às compras de
material para nosso setor (limpeza). A participação não é fragmentada, um membro da comunidade escolar não deve
participar sugerindo apenas em um setor da escola. A conexão existente entre o discurso do funcionário e o discurso da
diretora sobre participação deixa evidente a relação entre o termo e as obrigações de devem ser feitas por cada pessoa
da escola. O funcionário deve participar desde que não vá contra a diretora e sugerir apenas em seu setor é uma forma
de fazer bem seu trabalho e manter a ordem na escola.
Lück et al (2009, p. 18) afirma que “ a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação
consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de influência na
determinação da dinâmica dessa unidade.” Sendo assim, a influência que a diretora apresenta sobre o contexto da
escola fica explicito em seu discurso e na relação com os demais discursos dos sujeitos da escola  
O poder de influência exercido pela diretora demonstra sua intenção em relação a escola, interferindo de forma clara na
falta de consciência dos demais sujeitos em atribuir apenas ao seu setor a responsabilidade pela sua participação.
Dessa forma, ela tenta eliminar o conflito, que é próprio de práticas democráticas, entre os sujeitos da escola, fazendo
com que todos se encarreguem de suas funções para que a escola ande de forma a perpetuar o caráter centralizador da
administração escolar.    
De acordo com Lück et al (2005, p. 22),
Quando as pessoas, em níveis hierárquicos mais baixos, dentro da organização, tem a chance de compartilhar com o
poder dos seus superiores, as suas necessidades psicológicas são preenchidas, elas passam a participar mais como
integrantes de uma equipe e tendem a ser colaboradores dentro do ambiente de trabalho.    
SD4 - Aluno
O que é participação? É estar por dentro do que está acontecendo. Mas se os alunos são ouvidos, eu não sou. 
Como o processo de seleção dos entrevistados partiu da composição do Conselho através do registro da ata do
conselho, o primeiro aluno convocado para a entrevista recusou a participar, questionando se era “obrigado” a fazer
parte, pois não queria nem está no conselho da escola na qual foi obrigado a permanecer lá, pois tinha sido eleito sem
ter sido avisado.
O segundo aluno, de uma relação de quatro representantes do segmento aluno, sendo dois titulares e dois suplentes, foi
convocado. Diante de muita resistência em falar da escola, concordou com a entrevista, mas garantiu de antemão não
responder as questões que lhe causassem constrangimento.
A entrevista do aluno se constituiu com o mínimo de palavras e o máximo de silêncio, com pausas muito longas, como
se ele tivesse que recorrer sempre à memória discursiva para construir suas respostas. A todo o momento ficava
evidente sua retomada a outros discursos para poder construir o seu próprio, mas de forma tímida, ouriça e exitando em
participar.      
    Quando questionado sobre o conceito de participação em uma curta frase diz que é estar por dentro do que está
acontecendo, mas não materializa em ações concretas o que seria esse estar por dentro, já que em seguida ele afirma
que os alunos não são ouvidos.      
O aluno antecipa a forma como a escola é administrada. Ele afirma que participação é estar por dentro de tudo que
acontece, mas denuncia que essa participação não se evidencia no espaço escolar pelo fato dos alunos não serem
ouvidos no momento das decisões, elaboração dos planejamentos que se destinam a eles mesmos como sujeitos
primeiro do processo educativo.
A escola é feita para o aluno, mas não com o aluno. A participação ainda é um instrumento pelo qual o aluno não utiliza
pelo fato de não ser motivado para isso, de não ter conhecimento sobre os assuntos da escola e nem convocado para
decidir sobre o destino dos recursos públicos destinados a manutenção e desenvolvimento das ações da escola
responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino.
As relações de poder acontecem de forma hierarquizada, já que “hierarquia pressupõe um poder de influência
unidirecional, de cima para baixo e de fora para dentro” (LÜCK, 2010, p. 89) e centralizada na figura do diretor, que
mesmo num processo democrático continua conservando uma prática autoria sob a designação de uma gestão
democrática onde todos têm direito a participar.
Para concretizar essa prática autoritária, ao ser questionado sobre a existência de democracia na escola, ele se recusou
a responder essa questão, já tendo respondido ao passo que se negar não é se neutralizar diante da situação, ele já
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tomou posicionamento, o dito pelo aluno abre a porta para analisar o não-dito, o que silenciou o aluno, por que a prática
da diretora impediu que o aluno atribuísse a sua gestão a ausência de democracia? Qual seu receio em afirmar ou
negar a democracia na escola, já que os demais membros entrevistado disseram não haver democracia na gestão da
escola, apenas a diretora respondeu que sua prática era democrática.               
SD5- Mãe
O que é participação? É participar das reuniões pra saber o que tá acontecendo.              
O segmento mais difícil de contato, pela sua infrequência na escola, só se aproxima da escola quando convocada e
nem em todos os casos, o segmento pai, resquício de uma sociedade patriarcal em utilizar o termo pai para representar
pai e mãe, representado em sua totalidade apenas por mães de aluno, confere a esse segmento o abismo entre o
conhecimento sobre a realidade da escola e a contradição com a participação consciente que tem como base conhecer
para poder intervir.
Com uma resposta em apenas uma frase, a mãe se perdia em pausas muito longas, retomando a memória para
construir, não demonstrou na entrevista querer continuar com mais palavras para compor o conceito. Apenas participar
de reuniões configurava a participação do sujeito.  Ao ser questionada sobre sua atuação nas reuniões a mãe afirmou
que o diretor da escola falava o que tinha pra dizer e ela como os outros ouvia e que passava nas salas de aula
avisando alguma coisa para os alunos saberem. Já que essa mãe, representante do segmento pai, também é aluna da
escola e percebe o cotidiano escolar.    
O que se observa nos discursos desses sujeitos sobre o conceito de participação é o fato da quantidade de frases
relativo a função que cada um ocupa na escola. Ligada a sua função está o nível de conhecimento da realidade. O fato
de se ter mais linhas não significa que o conceito seja o melhor, no entanto, demonstra o esforço do sujeito em deixar
claro o que ele realmente pensa sobre a questão.    
Para esses sujeitos, o fato de ir as reuniões é caracterizado como participação. Ouvir as informações já é participar.
Participar da elaboração da pauta da reunião, do planejamento da escola e das decisões seja de cunho administrativo
ou pedagógico, não faz parte do conceito de participação materializado em todos os discursos.       
Considerações Finais
O presente artigo se propôs a analisar práticas discursivas dos conselheiros escolares da escola pública com o objetivo
de problematizar o discurso da gestão democrática e o como cada segmento da escola entende por participação.
Entende-se que participação como ato consciente do sujeito com possibilidade de tomada de decisão, atuação na
elaboração do planejamento da escola, uma participação em seu sentido amplo, não o fato de vir a escola quando for
convocado apenas para ouvir as informações que serão repassados pelo presidente do Conselho Escolar que na
maioria dos casos é o próprio diretor da escola.
Em primeiro lugar foi percebido que para a diretora participar é cumprir com suas obrigações dentro de um projeto de
escola construído individualmente para que a coisa ande. Numa postura centralizadora, ela incorpora um papel de
manutenção das ações da escola, por que se for de outro jeito, o jeito democrático, as coisas não funcionam. A palavra
da diretora exerce grande influência na escola que ressoa nos discursos dos demais sujeitos. É perceptível como o
termo participação está, em todos os discursos, conceituado como execução, realizar tarefas, fazer algo, vir a reunião,
fazer parte dos projetos, apenas um ato final do processo e nunca uma ação inicial, planejar, elaborar, avaliar, analisar,
decidir. 
Dessa forma é importante ressaltar, ao longo da análise, que o discurso é a força fundamental que institui as relações
de poder no ambiente escolar que a partir dele se incorpora uma cultura escolar com base na hierarquização das
funções e que se torna algo divulgado e consumido por todos que estão no processo, naturalizando as situações de
desigualdade que são justificadas pelas bandeiras da participação e gestão democrática legitimadas nas ações do
Conselho que apenas escuta as informações e concordam com elas.
É importante concluir que as ações dos sujeitos que poderiam contribuir para a efetivação da participação e dos
princípios de gestão democrática acabam sendo desarticulado através das práticas opressora de quem está a frente da
direção da escola.         
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