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RESUMO 

 

A presente dissertação está inserida na linha de Práticas Educativas do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, e 

nas discussões acerca do conceito de emancipação, desenvolvidas no Grupo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Sociedade e Emancipação (GEPESE), do mesmo 

instituto. Em tal pesquisa, objetivamos compreender o funcionamento dos grêmios 

estudantis das escolas de ensino fundamental, no município da Serra (ES). 

Definimos como problema de pesquisa a seguinte questão: como os alunos das 

escolas municipais da Serra (ES) têm atuado à frente dos grêmios estudantis? 

Assumimos como perspectiva teórica e metodológica o materialismo histórico-

dialético. Os grêmios estudantis são analisados a partir de dois aspectos: o da 

representatividade dos interesses discentes; e o da formação dos alunos. Foram 

investigados doze grêmios estudantis, num primeiro momento e, posteriormente, 

com o objetivo de nos aproximarmos dessas entidades discentes e analisarmos de 

perto o seu funcionamento, focamos a pesquisa em três. Como resultado, temos que 

os grêmios estudantis das escolas municipais da Serra não estão funcionando de 

acordo com seus próprios estatutos, os gremistas agem de maneira dependente aos 

profissionais que atuam na escola e desconhecem o funcionamento da própria 

entidade em que atuam. 

 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil. Educação Básica. Emancipação Humana. 
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ABSTRACT 

 

The present master’s thesis is inserted in the line research of Educational Practices 

of the Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, in Instituto Federal do 

Espírito Santo, and in the discussions about the concept of emancipation, developed 

in the Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Sociedade e Emancipação, in 

same institute. In this research, we aimed to know the functioning of the students 

councils of elementary schools, in the city of Serra (ES). We define the following 

question as a research problem: how have students from the municipal schools of 

Serra (ES) performed at the head of the students councils? We assume as 

theoretical and methodological perspective historical-dialectical materialism. The 

students councils are analyzed from two aspects: the representativeness of the 

student interests; and the student training. Twelve students councils were under-

studied at first, and later, in order to approach these student entities and to analyze 

their functioning closely, we focused the research on three. As a result, we have that 

the student councils of Serra's municipal schools are not functioning according to 

their own statutes, the gremistas act in a dependent manner to the professionals who 

work in the school and are unaware of the functioning of the entity in which they act. 

 

Keywords: Students Councils. Basic Education. Human Emancipation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa aqui descrita está inserida na linha Práticas Educativas do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES) e tem por objetivo identificar como tem se dado a organização dos grêmios 

estudantis nas escolas municipais da Serra (ES). O objeto de estudo foi definido a 

partir da experiência profissional do autor no Projeto Grêmio em Ação, desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Educação da Serra e implementado em escolas 

municipais da Serra que atendem alunos do 6º ao 9º ano. Entre os anos de 2014 e 

2017, por meio do Projeto Grêmio em Ação, foram criados dezessete grêmios 

estudantis e reativado um1. O referido projeto teve como objetivos “Fortalecer a 

Gestão Democrática nas Unidades de Ensino, possibilitando aos alunos um espaço 

de reflexão...” e “Criar, junto aos alunos, uma cultura de participação ativa nos 

espaços de decisão, de criação e de ação” (SERRA, 2014, p. 8). 

 

Nesta dissertação, espera-se contribuir com o desenvolvimento dos grêmios 

estudantis das escolas municipais da Serra e com as discussões acadêmicas acerca 

de tais entidades discentes, bem como compreender o trabalho com tais 

agremiações como parte de um processo democrático que precisa, urgentemente, 

ser qualificado tanto em termos de efetiva participação quanto no nível de 

conscientização dos sujeitos envolvidos.  

 

O atual momento político e social em que vivemos, exige de nós repensarmos os 

processos educativos que temos concretizados em nossa sociedade. A perspectiva 

                                            
1
    Em 2014 foram criados: Grêmio Estudantil Fênix, na EMEF Altair Siqueira Costa; Grêmio 

Estudantil Quest Grêmio, na EMEF Manoel Carlos de Miranda; Grêmio Estudantil Constituição dos 
Interesses Discentes, na EMEF Ministro Petrônio Portella; Grêmio Estudantil Geração Consciente, na 
EMEF Prof.ª Maria Istela Modenesi; Grêmio Estudantil Estudantes em Ação, na EMEF Prof.ª Valéria 
Maria Miranda. Em 2015 foram criados: Grêmio Estudantil Força Jovem, na EMEF Aureníria Corrêa 
Pimentel; Grêmio Estudantil Anjos da Lei, na EMEF Feu Rosa; Grêmio Estudantil Grêmio em Ação, na 
EMEF Irmã Dulce; Grêmio Estudantil Juntos Somos Mais, na EMEF João Calmon; Grêmio Estudantil 
The Power Teens, na EMEF João Paulo II; Grêmio Estudantil Unidos Somos Mais, na EMEF Jonas 
Farias; Grêmio Estudantil Grifinória, na EMEF Prof.º Luiz Baptista. O Grêmio Estudantil Paulo Cesar 
Borba Peres, na EMEF Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho foi criado em 2012 por iniciativa dos 
próprios alunos e com contribuição de integrantes do movimento estudantil, mas ficou sem eleger 
diretoria e sem atuação nos anos de 2013 e 2014, sendo reativado em 2015 por meio do Projeto 
Grêmio em Ação. Em 2016 foram criados: Grêmio Estudantil Fênix, na EMEF Serrana; Grêmio 
Estudantil Fênix, na EMEF Prof.ª Amélia Loureiro Barroso; Grêmio Estudantil; Grêmio Estudantil 
Fênix, na EMEF Prof.ª Iolanda Schineider Rezende da Silva; Grêmio Estudantil Força G, na EMEF 
Sônia Regina Gomes Rezende Franco. 
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que devemos adotar é a da construção de um pensamento crítico que analise a 

realidade para além das aparências. Não é favorável ao nosso desenvolvimento, 

enquanto sociedade, adotar discursos e posturas que proíbam o debate político 

dentro da escola ou que impeçam os estudantes de conhecerem o histórico de lutas 

e movimentos que contribuíram para a ampliação e o desenvolvimento da nossa 

democracia. 

 

Defender a participação dos estudantes nos espaços de decisão dentro da escola é 

uma forma de oportunizar a eles a vivência democrática e política em nossa 

sociedade. É parte fundamental do processo de amadurecimento democrático de 

qualquer país ou povo e de superação do injusto sistema sob o qual vivemos. Na 

presente dissertação, mais do que pesquisar sobre grêmios estudantis, objetiva-se 

propor um debate acerca da formação política e democrática dos estudantes 

brasileiros. 

 

1.1 UM PERCURSO PESSOAL 

 

O projeto de pesquisa desta dissertação sobre grêmios estudantis surgiu por conta 

do meu trabalho como assessor técnico na Coordenação de Gestão Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação da Serra, setor responsável pelo Projeto Grêmio 

em Ação. Entretanto, o interesse pelo tema surgiu há mais tempo e talvez seja 

possível fazer um recorte iniciando nos primeiros anos da minha vida profissional. 

 

Em 2006 assumi o cargo de professor de História na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Abílio Rodrigues Patto, em Governador Valadares, Minas 

Gerais. Ali iniciei efetivamente meu trabalho como professor e fui obrigado, pela 

prática cotidiana de meu ofício, a assumir posicionamentos políticos que, por sua 

vez, exigir-me-iam adequações na minha ação pedagógica. Posso afirmar com 

tranquilidade que foi o meu exercício enquanto professor em uma escola pública que 

me fez repensar e sistematizar minhas ideias sobre educação e, a partir dessas 

novas ideias, ir reconstruindo minha prática a cada dia. 

 

Desde o início de minha atividade docente sempre me preocupei com as questões 

políticas que perpassavam minha profissão. Que leis regem minha carreira? Que 
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decisões relativas à educação foram tomadas pelo Poder Executivo? Como se 

posiciona a direção sindical frente às decisões políticas? Esses questionamentos me 

levaram a participar ativamente das ações conclamadas pelo sindicato e de outras 

que nós professores decidíamos de forma independente. Naquele momento, meu 

entendimento de política estava restrito às decisões que se tomavam no âmbito 

governamental e, por consequência, privilegiava ações que passassem por esse 

lócus, desconsiderando outros espaços, como o conselho de escola ou até mesmo a 

atuação junto à comunidade a qual pertencia. 

 

Assumindo tal entendimento mais restrito em relação à política, pensava também 

como os alunos poderiam participar dessas decisões. Apesar de ainda não serem 

considerados, em sua maioria, cidadãos com direitos políticos2, pensava que a 

participação deles nesses processos seria essencial para a formação de cidadãos, 

como estava previsto na legislação3. Entretanto, essa preocupação com a formação 

cidadã, pautada por um conceito restrito de política, suscitava mais 

questionamentos: como adolescentes menores de 16 anos participariam das 

decisões políticas se nem direito ao voto tinham? Como poderiam influenciar, de 

forma autônoma, decisões de políticos se, para sair de casa, precisavam da 

autorização dos pais? Naquele momento, em meu pensamento, a participação 

política daqueles adolescentes só poderia ganhar aspectos de formação e de 

preparação para uma atuação futura, pois diante do conceito mais restrito de política 

que eu utilizava, a efetiva participação deles era inviável. 

 

Inicio, então, nas aulas de História com as turmas do ensino fundamental II, a 

preparação daqueles alunos para uma futura atuação política. A primeira 

metodologia que me recordo utilizar foram os contratos de convivência, que 

consistiam em regras que pautariam o nosso cotidiano em sala de aula4. Essas 

regras eram construídas coletivamente, com propostas sugeridas pelos alunos e por 

mim e votadas em assembleia em cada sala de aula, por isso variavam nas 

                                            
2
    Remeto-me aqui ao conceito estrito de política, que se restringe à organização de partidos 

políticos, ao ato de votar e ser votado e à participação nas decisões governamentais. 
3  Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; e Art. 2º, 22, 32 e 35 da 

Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
4  É importante registrar aqui que os contratos de convivência eram restritos às aulas de 

História ministradas por mim, pois não faziam parte de um projeto institucional da escola e nem foram 
utilizados por outros professores. 
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diferentes turmas em que eu era professor. Interessante aqui destacar dois pontos 

desse trabalho. O primeiro é o processo de negociação que a construção dos 

contratos de convivência promovia; enquanto membro daquela assembleia eu fazia 

jus a um voto, como qualquer um dos alunos; minhas ponderações tinham que ser 

muito bem justificadas e embasadas, visto que, seriam apreciadas por todos os 

participantes e, após colocadas no contrato, tornar-se-iam regras a ser obedecidas. 

O segundo ponto é exatamente esse: o esforço de todos nós em obedecer ao que 

havíamos decidido coletivamente. Lembro-me que, por conta disso, tive que 

organizar uma visita a um projeto de educação ambiental em uma cidade vizinha, 

Ipatinga, e – importante ressaltar – com passagem pelo shopping daquela cidade, o 

que foi muito produtivo, pois me possibilitou criar diálogos interessantes com o 

conteúdo Revolução Industrial, além de debater as relações homem/natureza e 

produção/natureza. A preparação nas aulas de História, para a futura participação 

política dos alunos, passava também por aulas organizadas em forma de debates, 

com vídeos, aulas expositivas, enfim, utilizando uma série de recursos didáticos 

comuns no cotidiano escolar. 

 

Interrompi esse processo quando decidi “dar um tempo” da docência e me aventurar 

como voluntário em uma organização não-governamental que atua em várias partes 

do mundo. Acabei indo para Moçambique trabalhar em um projeto de formação de 

professores primários, localizado em uma comunidade rural do extremo norte 

daquele país, na província de Cabo Delgado. Apesar de ter decidido “dar um tempo” 

da docência, escolhi exatamente, dentre outros projetos que aquela organização 

desenvolvia, o de formação de professores, cujo embasamento teórico me lembrara 

Paulo Freire5. Já havia lido Pedagogia do Oprimido no início da graduação, no ano 

2000, e utilizava alguns conceitos do autor na experiência dos contratos de 

convivência e em outros momentos da minha prática docente; entretanto tinha um 

conhecimento muito superficial da sua teoria pedagógica. Sem entrar em detalhes, 

devo afirmar que a experiência com a referida organização teve uma grande 

importância na minha prática docente: passei a entender que a escola não era 

apenas um lugar de preparação e de formação, ela poderia ser também um espaço 

                                            
5      

A fundamentação teórica do trabalho da referida organização é baseada na metodologia 

“Participatory Action Research” e está explicitada de forma resumida em One World Center (2015) e 
em Baum; Macdougall; Smith (2006). 
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de atuação para transformação da realidade local e que essa transformação não 

precisava passar necessariamente pelas ações do Estado. 

 

Volto para o Brasil em 2012 e reinicio minha atuação como professor no estado do 

Espírito Santo. Em 2013, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro 

Petrônio Portella retomo a atividade dos contratos de convivência e da preparação 

dos alunos para a futura atuação política. Nesta nova fase, acrescento um novo 

objetivo: fundar junto com os alunos um grêmio estudantil. A experiência profissional 

anterior, como voluntário em Moçambique, fez-me pensar sobre espaços que 

deveriam ser utilizados pelos alunos para atuarem na sua realidade. O grêmio 

estudantil foi a brecha legal encontrada6; entretanto, ainda era forte, em mim, a ideia 

de que o espaço escolar deveria privilegiar a preparação para uma atuação futura. 

 

No planejamento dessa ação com a diretora da escola, o ano de 2013 seria de 

preparação dos alunos para esse novo objetivo, para que em 2014 pudéssemos 

fundar o grêmio estudantil. Além dos contratos de convivência e dos momentos nas 

aulas de História para debater política, surgiu-nos uma nova oportunidade, que 

interpretamos como mais um momento de formação: o convite para levarmos alguns 

alunos para o Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) 

que aconteceria na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Conseguimos mobilizar 

14 estudantes das 7ª e 8ª séries para tal viagem. Participar daquele evento permitiu-

me entender claramente que o estudante, mesmo menor de 16 anos, também “faz” 

política, também participa dos movimentos e atua na nossa sociedade. A partir de 

então, compreendi que as atividades que desenvolvia com os alunos na escola não 

precisavam ficar restritas ao campo da preparação, algumas delas já poderiam ser 

entendidas como atuação. 

 

No final de 2013, recebi o convite da Gerente de Inspeção da Secretaria Municipal 

de Educação da Serra para trabalhar na equipe da Coordenação de Gestão Escolar 

e desenvolver um projeto para a fundação de grêmios estudantis nas escolas 

municipais da Serra. Desafio aceito, logo iniciei junto com toda a equipe a 

preparação do que chamaríamos Projeto Grêmio em Ação. Nele, a ideia de atuação 

                                            
6
      Naquele momento, sobre Grêmio Estudantil, conhecia apenas a Lei Federal Nº 7.398/1985. 
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dos estudantes em suas respectivas realidades, por meio de grêmios estudantis, 

estava mesclada à de preparação que eu sustentava desde o início da minha vida 

profissional. Entendíamos que tal projeto poderia contribuir para que os alunos se 

fortalecessem enquanto segmento7 da comunidade escolar e também que 

pudessem se preparar para uma cidadania futura. 

 

Depois de três anos desenvolvendo o projeto, compreendi que precisava de bases 

teóricas mais sólidas para amadurecer minhas concepções sobre educação e sobre 

a participação de adolescentes na política. Decidi, então, submeter-me ao processo 

seletivo do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades, por entender que ali 

eu poderia dialogar com autores com os quais tenho afinidades ideológicas e 

deveria – por ser um mestrado profissional – objetivar meu pensamento em um 

material educativo. 

 

Ao escrever o anteprojeto, pré-requisito do processo seletivo, muitas dúvidas vieram 

à tona e, ao final da escrita, elas ainda atravancavam o meu texto, ao invés de 

orientá-lo. Entretanto, as leituras indicadas no processo seletivo e outras que já 

havia feito me encaminhavam para uma nova compreensão: a escola é sim um 

momento de preparação, ou melhor, ela pode ser um espaço de formação de uma 

nova consciência8, assim como o são todos os outros momentos da nossa vida9. 

Naquele momento, entendia o ser humano como um ser num constante devir, que 

transforma a sua realidade e também a si mesmo a todo o momento, num constante 

processo de formação e autoformação, no contato com o outro e mediado pela 

realidade na qual está inserido. Defendia também que tal realidade se mantém numa 

relação dialética com a consciência que o ser humano desenvolve a partir dela, ao 

mesmo tempo em que essa consciência o possibilita novas formas de atuar sobre 

aquela realidade10. Apesar de concordar com Mészáros (2008) quando afirma que a 

                                            
7   

 Segmento aqui é entendido como aparece na legislação sobre gestão democrática do 

município da Serra (Lei 2.478/2002), na qual a escola é composta por cinco segmentos: professores, 
alunos, demais servidores, pais e comunidade local. 
8  Uma consciência libertadora, como nos diz Freire (2014); ou uma consciência filosófica, 

como afirma Saviani (1999, 2013). Ainda não tinha muito claro, naquele momento, a diferença entre 
as duas concepções. 
9  Mészáros (2008). 
10  Essa ideia foi elaborada a partir de um sincretismo de diferentes bases teóricas, 

principalmente a partir das obras lidas para o processo seletivo do mestrado e outras que me   
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nossa aprendizagem se dá em todas as áreas da vida humana, desde o nascimento 

até a morte, já acreditava que a escola é local privilegiado para a apropriação do 

conhecimento sistematizado, como define Saviani (1999, 2013). 

 

A partir dessa perspectiva, o grêmio estudantil deixa de ter um caráter de 

preparação para uma cidadania futura e passa a ser entendido de duas formas: 

como um espaço de atuação dos adolescentes, entendidos como sujeitos nesse 

processo contínuo de constituição do ser humano11; e como uma possibilidade de 

objetivação do trabalho educativo para a apropriação do saber sistematizado. Foi 

essa compreensão sobre o grêmio estudantil que procurei manter. Com as leituras 

indicadas em cada uma das disciplinas do mestrado, as bases teóricas e filosóficas 

desta pesquisa foram sendo demarcadas de forma mais coerente e o materialismo 

histórico-dialético, bem como a pedagogia histórico-crítica foram sendo definidas 

como os fundamentos principais desta dissertação. 

 

1.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nossa pesquisa está inserida num contexto de fortalecimento das discussões a 

respeito dos grêmios estudantis no Brasil, tanto por estudos acadêmicos, quanto por 

legislações e até mesmo dentro do movimento estudantil, que, após as ocupações 

das escolas públicas em diversos estados do Brasil no ano de 2016, incentivou a 

criação de tais entidades em diferentes escolas. 

 

Em “Os Carbonários”, Sirkis (1994) afirma a importância que o Grêmio Estudantil 

desempenhou na sua formação na década de 1960. O contato com um mundo de 

preocupações, em relação à política nacional e em relação às decisões que eram 

tomadas na escola, incentivaram-no a buscar novas leituras de mundo. Em certo 

momento do livro, o autor afirma que, por conta de sua atuação no grêmio estudantil, 

                                                                                                                                        
interessava: Della Fonte (2014); Facci (2004); Freire (2014); Mészáros (2008); Saviani (1999). Ainda 
estava procurando compreender o posicionamento filosófico de cada teórico lido. 
11

  Recordo-me de Dayrell; Gomes; Leão (2010) e Martins; Dayrell (2013) quando afirmam que a 
juventude constitui um momento determinado que encerra em si uma importância; ela não pode ser 
entendida apenas como um momento de preparação para a vida adulta, porque os jovens já são, já 
se constituem enquanto seres que pensam, sentem, avaliam, desejam, lutam, enfim, enquanto 
pessoas que já possuem algo a realizar. 
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abandonou as concepções herdadas do pai e passou a se orientar por leituras 

próprias, o que moldou sua atuação política. 

 

O que se tem visto na literatura acadêmica é a afirmação de que os grêmios 

estudantis se constituem em um potencial espaço de construção democrática e de 

formação cidadã. É bastante recorrente a ideia de que o grêmio pode exercer 

grande influência para o incentivo à participação ativa dos estudantes dentro das 

suas escolas e até mesmo em questões políticas locais e nacionais (BOUTIN, 2016; 

MARTINS, 2010; MELLO, 2004; PESCUMA, 1990). 

 

Em relação às legislações, em 04 de Novembro de 1985, foi sancionada a Lei 

Federal Nº 7.398 que dispõe sobre a organização dos grêmios estudantis. Essa lei 

foi fruto de um momento político de abertura pós-ditadura militar e da luta dos 

estudantes. A partir dela, passaram a surgir em todo território nacional legislações, 

bem como projetos e ações governamentais que incentivam a criação de grêmios 

estudantis. Em nível nacional, vale destacar a Lei Federal 13.005 de 25 de Junho de 

2014, que em sua meta 19, estratégia 19.4, visa: 

 

Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-
se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 
escolas (BRASIL, 2014). 

 

No Espírito Santo, destaca-se a Lei Estadual Nº 10.333 de 13 de Janeiro de 2015, 

que assegura a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos 

estabelecimentos de ensino do estado, bem como a Lei Estadual Nº 10.382 de 25 de 

Junho de 2015, que aprova o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo – 

período 2015/2025, e que também tem como meta estimular a constituição de tais 

entidades. Já no município da Serra (ES) destacam-se o Regimento Referência para 

as Unidades de Ensino e a Lei Municipal N° 4.432 de 24 de Novembro de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação da Serra para o decênio 2014/2024. Em 

todas elas encontram-se dispositivos em que os grêmios estudantis são 

considerados direitos dos alunos e também a obrigatoriedade dos sistemas de 

ensino e das escolas incentivarem a criação dessas agremiações. 
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Nesse contexto, e conscientes de que a existência de legislações não é suficiente 

para o fortalecimento das entidades discentes, defendemos a importância de estudar 

a atuação dos estudantes a partir do grêmio estudantil, e compreender como ela tem 

ocorrido no nosso país, com o objetivo de fortalecer tais entidades, de forma que os 

estudantes se apropriem das suas objetivações históricas, atuem de maneira a 

representar seus interesses e possam, a partir de tal experiência, compreender o 

funcionamento do nosso sistema democrático. 

 

Assim, definimos como problema de pesquisa a seguinte pergunta: como os alunos 

das escolas municipais da Serra (ES) têm atuado à frente dos grêmios estudantis? 

Nosso intuito, com tal problema, é investigar o funcionamento dos grêmios 

estudantis de modo a compreender o movimento real desencadeado pelos 

gremistas que atuam em tais entidades. A partir de tal problema, estabelecemos 

como objetivo principal: 

 

 Identificar como tem se dado a organização dos grêmios estudantis nas 

escolas municipais da Serra. 

 

Como objetivos específicos, destacamos: 

 

 Identificar as objetivações históricas materializadas nos grêmios estudantis 

brasileiros. 

 Mapear o funcionamento de todos os grêmios estudantis das escolas da rede 

municipal da Serra; 

 Identificar os limites e as possibilidades da atuação dos alunos das escolas 

municipais da Serra, por meio do grêmio estudantil; 

 Elaborar um curso de curta duração para os estudantes que atuam nos 

grêmios estudantis das escolas da rede municipal da Serra (ES), de forma a 

qualificar a prática social (SAVIANI, 1999) desses alunos. 

 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro é a introdução, 

no qual são apresentadas as motivações da presente pesquisa, bem como seu 

problema e seus objetivos. No segundo, está descrita a base material de onde se 
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partiu para desenvolver esta pesquisa: o Projeto Grêmio em Ação. Nele, analisamos, 

à luz dos registros encontrados na Secretaria Municipal de Educação da Serra e da 

memória do autor desta dissertação, o processo de criação dos grêmios estudantis 

das escolas municipais da Serra. O terceiro capítulo foi utilizado para a discussão 

das bases teóricas e metodológicas utilizadas ao longo da pesquisa, em que 

procuramos compreender o conceito de emancipação humana, com base no 

materialismo histórico-dialético e a função social da escola, a partir da pedagogia 

histórico-crítica. No terceiro capítulo, apresentamos, ainda, o caminho metodológico 

que traçamos para atingir os objetivos definidos para esta pesquisa. A revisão de 

literatura ficou no quarto capítulo e está organizada em duas partes: inicialmente, 

agrupamos aqueles trabalhos que analisam os grêmios estudantis desde a fundação 

das primeiras entidades no Brasil até meados da década de 1980, o que possibilitou 

construir um percurso histórico de tais entidades; depois, agrupamos as pesquisas 

que se debruçaram sobre os grêmios de meados da década de 1980 até os dias de 

hoje, com o intuito que caracterizar o seu funcionamento no período de 

redemocratização da história política brasileira. Já no quinto capítulo, explicitamos o 

trabalho de campo junto aos grêmios estudantis das escolas municipais da Serra, 

bem como as análises sobre o funcionamento de tais entidades. Relacionamos os 

dados levantados à implantação da gestão democrática nas escolas brasileiras e 

nas escolas municipais da Serra. Por fim, sem a pretensão de esgotar a discussão 

sobre o tema e suas inúmeras possibilidades de trabalho e de organização, 

apresentamos nossas conclusões e defendemos que o funcionamento dos grêmios 

estudantis, considerando os aspectos de formação e de representação, estão 

diretamente ligados à gestão democrática das escolas. 
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2 AS BASES MATERIAIS DA PESQUISA: O PROJETO GRÊMIO EM AÇÃO 

COMO PONTO DE PARTIDA 

 

A presente pesquisa surgiu da necessidade de qualificar o trabalho com os grêmios 

estudantis, que vinha sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação da 

Serra. Ao longo dos três anos em que participei da equipe que implementava o 

Projeto Grêmio em Ação, fomos sentindo necessidade de modificar a forma como 

trabalhávamos afim de potencializar a atuação dos estudantes por meio de tais 

entidades. Assim, fez-se necessário a destinação de um tempo para analisar o que 

tinha sido feito até então, refletir sobre os resultados alcançados e, principalmente, 

apropriar-se de uma base teórica que contribuísse para a qualificação do trabalho 

realizado. Nesta seção, analisaremos o Projeto Grêmio em Ação e as suas 

contribuições para a institucionalização de grêmios estudantis nas escolas 

municipais da Serra. Para isso, debruçamo-nos em diferentes documentos 

encontrados tanto na Secretaria Municipal de Educação da Serra, quanto nas 

unidades de ensino, tais como relatórios das oficinas, circulares, ofícios, atas e 

planos de ação. Também recorremos às minhas próprias memórias sobre aquele 

momento e chegamos às conclusões que apresentamos a seguir. 

 

Sobre os primeiros grêmios estudantis das escolas municipais da Serra, o que 

podemos afirmar, no momento, é que a entidade mais antiga que temos registro é o 

Grêmio Estudantil Paulo Cesar Borba Peres, da Escola Municipal Irmã Cleusa 

Carolina Rody Coelho, fundado em 2012. Ele deixou de funcionar em 2013 e foi 

reativado em 2015, quando o Projeto Grêmio em Ação foi implementado naquela 

escola. Encontramos, ainda, nos arquivos da Secretaria Municipal de Educação, 

rascunhos escritos a lápis de uma proposta para incentivar a fundação de grêmios 

estudantis nas escolas municipais, em 2006. Nesses rascunhos, foi possível 

identificar o passo-a-passo que a equipe daquela época pensou para alcançar tal 

objetivo. Primeiro, fariam encontros com representantes das escolas para a criação 

de comissões pró-grêmio, formadas por alunos de cada unidade de ensino. Depois, 

acompanhariam o trabalho dessas comissões até que os grêmios fossem fundados. 

Posteriormente, com os grêmios em funcionamento, organizariam o Encontro 

Municipal dos Grêmios e a eleição da Coordenação Municipal dos Grêmios. Por fim, 

estava previsto o Intercâmbio Cultural e Esportivo dos Grêmios. Os momentos não 
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estavam detalhadamente descritos e não foi encontrado nenhum documento 

impresso sobre esse planejamento, portanto, não conseguimos levantar maiores 

detalhes. Também não encontramos nenhum registro em que pudéssemos 

visualizar a concretização da proposta. O que sabemos é que o projeto não foi 

colocado em prática e nenhum grêmio estudantil foi criado naquela época. 

 

O Projeto Grêmio em Ação foi implementado pela Secretaria Municipal de Educação 

da Serra entre os anos de 2014 e 2017. Nos três primeiros anos, esteve a cargo da 

Coordenação de Gestão Escolar e, no último ano, ficou sob reponsabilidade da 

Coordenação de Projetos e Programas. No final de 2013, fui convidado pela Gerente 

de Inspeção para compor a equipe de assessores técnicos da Coordenação de 

Gestão Escolar que, entre outras funções, teria que organizar a fundação de 

grêmios estudantis nas escolas do município. Iniciei na referida equipe em 2014 e, 

de partida, fizemos um levantamento, pela rede mundial de computadores, dos 

projetos que contemplavam tal finalidade. Encontramos o Projeto Grêmio em Forma, 

do Instituto Sou da Paz, que se tornou referência para criarmos o nosso projeto. 

Acabamos por utilizar os mesmos textos, músicas e vídeos, mudando pouca coisa e 

adaptando-o para os objetivos que tínhamos, já explicitados na introdução desta 

dissertação. Depois de escrito o nosso projeto, organizamos um breve processo 

para selecionar as escolas participantes. Ele consistia basicamente no 

preenchimento, por parte da equipe gestora da escola, de um questionário sobre a 

participação da comunidade e, em especial, dos alunos, na gestão e nos eventos da 

escola. Cinco escolas se inscreveram e, apesar de ser um projeto piloto, decidimos 

desenvolvê-lo em todas as inscritas. 

 

Inicialmente o projeto foi formado por nove oficinas, cujos temas principais eram 

direitos humanos, cidadania, democracia e grêmio estudantil. Cada oficina durava 

duas horas e em todas elas os participantes produziam, ao final, o mural 

multiplicador, que consistia em um conjunto de cartazes explicitando os temas 

trabalhados. O objetivo do mural era criar um canal de comunicação permanente 

com os outros alunos da escola e despertar o interesse deles pelo grêmio estudantil. 

Além da participação nas oficinas, os alunos eram incentivados a buscar 

informações ou desenvolver ações na própria escola de acordo com os interesses 

que apresentavam durante as discussões, por isso essas ações variavam de escola 
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para escola. Nos relatórios foi possível observar que, entre essas ações, os 

estudantes tentaram a elaboração de um teatro para incentivar os alunos a 

participarem da fundação do grêmio, a convocação da diretora escolar para uma 

reunião sobre o conselho de escola e a solicitação ao diretor escolar de melhorias 

físicas na sala de aula de uma determinada turma; entretanto, essas ações nem 

sempre foram executadas. No projeto, também estavam planejadas duas grandes 

ações, que deveriam ser desenvolvidas em todas as escolas: a organização da 

assembleia geral12 para criação do grêmio, e a organização do processo de eleição 

da diretoria gremista. A partir de 2015, após análises dos resultados do primeiro ano, 

modificamos as oficinas e reduzimo-las para seis, mantendo os mesmos temas 

principais, as duas grandes ações e o mural multiplicador. Alguns textos, músicas e 

vídeos foram alterados e, antes de iniciar a execução do projeto, passamos a 

apresentá-lo ao conselho de escola das unidades de ensino participantes. 

 

Imagem 1 - Cartaz do mural multiplicador (EMEF Prof. Luiz Baptista) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no cartaz do mural multiplicador (2015) 
 

É importante destacar, nesta análise, os processos que aquelas duas grandes ações 

– a assembleia geral e a eleição da diretoria – desencadeavam na escola. Elas eram 

                                            
12

      A assembleia geral é uma instância deliberativa do grêmio estudantil e estava prevista nos 

modelos de estatuto que levávamos para discutir durante uma oficina específica. A assembleia geral é 
o órgão máximo de decisão do grêmio estudantil e está aberta a participação de todos os alunos. É 
nela que se decide, por exemplo, o nome do grêmio, alterações em seus estatutos e a destituição de 
algum membro da diretoria. As outras instâncias deliberativas são o conselho de representantes de 
turma e a diretoria. 
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iniciadas com oficinas específicas para cada uma delas, em que discutíamos o 

significado daqueles momentos para o funcionamento dos grêmios, planejávamos as 

estratégias para desenvolvê-las e organizávamos os materiais necessários. 

 

O tema assembleia geral, era iniciado com uma oficina que discutia o estatuto. 

Levávamos um modelo que era lido e alterado pelos participantes das oficinas. Em 

todas as escolas, a estrutura do referido documento permaneceu a mesma: foram 

mantidas as três instâncias deliberativas (assembleia geral, conselho de 

representantes de turma e diretoria), o regime disciplinar e as regras básicas para o 

processo eleitoral. As mudanças que os alunos propunham eram, sempre, sobre a 

idade mínima para a participação nas instâncias deliberativas e a organização dos 

cargos da diretoria gremista. Algumas outras alterações foram também discutidas e 

aprovadas em algumas escolas, como a composição das chapas para concorrer à 

diretoria, prazos para reuniões ordinárias e para o processo eleitoral. No final dessa 

oficina, produzíamos o mural multiplicador com o tema estatuto, procurando 

incentivar os outros alunos à leitura do documento e mostrando as propostas de 

alteração. 

 

Imagem 2 – Cartaz do mural multiplicador (EMEF Irmã Cleusa C. R. Coelho) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no cartaz do mural multiplicador (2015) 
 

A oficina que vinha na sequência era sobre a assembleia geral, em que decidíamos 

o seu formato, organizámos a participação na mesa com as respectivas falas e 

criávamos estratégias de mobilização dos estudantes. Após essa oficina, a 
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assembleia geral tinha que ser organizada na escola, para que o grêmio fosse 

fundado, seu nome escolhido e o estatuto aprovado. Em cada escola, a assembleia 

geral foi organizada de uma maneira diferente, de forma a atender as 

especificidades de cada uma. Em algumas escolas as assembleias foram 

organizadas para todos os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e 

aconteceram na quadra da escola; em outras, a direção escolar, junto com os 

participantes das oficinas, decidiu organizar uma eleição em cada turma para a 

escolha de representantes que iriam para a assembleia. 

 

Imagem 3 – Edital de convocação da assembleia geral (EMEF Iolanda Schineider) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no cartaz do mural multiplicador (2016) 
 

Após a fundação do grêmio, durante a assembleia geral, voltávamos à escola para a 

oficina sobre o processo eleitoral da diretoria. Nela, era organizado um calendário, 

eleita uma comissão eleitoral e elaborados os documentos necessários, como 

editais, fichas de inscrição e modelo de cédulas de votação. O mural multiplicador 

desta oficina era composto de cartazes de incentivo a formação de chapas, dos 

editais de convocação para a eleição e do calendário eleitoral. Este contemplava o 

período de inscrição de chapas, a campanha eleitoral, o dia da votação, a apuração 

e a posse da chapa eleita. Todo esse processo, desde a oficina até a posse da 

chapa eleita, durava, aproximadamente, três semanas. Algumas escolas chegaram 

a ter oito ou nove chapas inscritas para a eleição da diretoria gremista; em outras, 

no período de campanha, foi organizado um debate entre as chapas; alguns alunos, 
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ainda, utilizaram as redes sociais para suas campanhas. O processo eleitoral tinha 

características próprias em cada escola. Na EMEF Aureníria Corrêa Pimentel, por 

exemplo, o primeiro processo eleitoral teve que ser adiado, pois nenhuma chapa foi 

formada. Um dos motivos identificados pelos próprios alunos foi a idade mínima, 

estabelecida em estatuto, para participar das instâncias deliberativas: 13 anos. Os 

participantes da oficina decidiram, então, convocar uma nova assembleia geral para 

propor a redução da idade mínima, o que aconteceu no dia 22 de outubro de 2015. 

A nova idade mínima aprovada foi de 12 anos. Naquela eleição foram inscritas seis 

chapas, sendo eleita a chapa “La Fênix” com 185, dos 552 votos. 

 

Imagem 4 – Cartaz da campanha eleitoral de 2016 (EMEF Irmã Dulce) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no cartaz do mural multiplicador (2016) 
 

Ao final das oficinas, organizávamos uma cerimônia de certificação para os 

participantes, que contava com a presença de quatro a cinco escolas por cerimônia. 

Considerávamos as cerimônias como momentos importantes para que os gremistas 

de uma escola pudessem fazer contato com os de outra e pudessem ver as ações 

que eram desenvolvidas pelos grêmios estudantis. Pretendíamos, também, que 

naquele momento, os estudantes pudessem visualizar a importância de tais 

entidades; por isso, elas eram organizadas com grande cuidado: escolhíamos 

apresentações artísticas de alunos das próprias escolas participantes, 

convidávamos personalidades políticas do município, como vereadores, promotores 

e lideranças comunitárias, e separávamos um momento para que os gremistas 

fossem a frente falar das suas experiências e mostrar ações já desenvolvidas nas 
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escolas. Além disso, todas as diretorias eleitas tinham seus membros apresentados 

um a um. 

 

Imagem 5 – Cerimônia de certificação (Centro de Educação Ambiental da 

ArcelorMittal)

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 
 

A partir da descrição do projeto feito acima, consideramos importante destacar que 

os grêmios estudantis das escolas municipais da Serra não foram fundados por 

iniciativa dos estudantes. A sua criação e organização foi incentivada pelos 

assessores técnicos que participavam do Projeto Grêmio em Ação. Pela análise dos 

relatórios das oficinas e pela memória que tenho de tais momentos, a maioria dos 

alunos das escolas em que o projeto foi implementado não sabia nem mesmo o que 

era um grêmio estudantil. Seria muito difícil, então, que a fundação de tais entidades 

partisse da iniciativa do corpo discente. Assim, pode-se afirmar que o Projeto Grêmio 

em Ação deu um passo importante ao iniciar o processo de criação dos grêmios e 

colocar os estudantes em contato com tais entidades. Os números do projeto são 

expressivos. Foram certificados, aproximadamente, 500 alunos participantes das 

oficinas. Além destes, tiveram contato direto com os grêmios, aqueles alunos que 

participaram dos processos eleitorais das diretorias gremistas e foram eleitos, 

ficando no mínimo um ano a frente de tais entidades. Talvez, essa tenha sido a 

primeira experiência desses estudantes com uma instituição democrática da nossa 

sociedade. Em termos educacionais, tal prática se configura em uma experiência 

significativa. 

 

Também é necessário considerar a importância de duas estratégias do projeto: (1) a 

organização de oficinas para capacitar os alunos para o trabalho com grêmios 
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estudantis e; (2) a designação de assessores técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação como responsáveis pelas oficinas e pela continuidade do funcionamento 

dos grêmios. Tais estratégias foram importantes para os resultados positivos que 

identificamos na análise, pois a presença de assessores nas escolas, não apenas 

cobrando a execução do projeto junto às equipes gestoras das unidades de ensino, 

mas o planejando, executando e contribuindo com sua organização e continuação 

no espaço escolar possibilitou que os grêmios estudantis fossem fundados e que 

suas atividades fossem estendidas para além do ano de sua fundação. 

 

Ainda assim, algumas ponderações precisam ser feitas sobre o Projeto Grêmio em 

Ação, de forma a contribuir com sua melhoria. O trabalho com os grêmios 

estudantis, por meio de tal projeto, não conseguiu mobilizar todos os alunos das 

escolas em que foi implementado. As oficinas ficaram restritas a um pequeno 

número de alunos. Variaram entre 15 e 5013 alunos por escola, o que não chega a 

representar nem 5% dos alunos matriculados em cada uma daquelas instituições 

educacionais. Outro fato que nos permite afirmar que não houve uma mobilização 

satisfatória dos alunos da escola foi a baixa eficiência dos murais multiplicadores, 

utilizados como instrumentos para alcançar os alunos que não participavam das 

oficinas. Os participantes das oficinas tinham, entre suas atribuições, que multiplicar 

a ideia do grêmio estudantil entre os alunos da escola e passar pra eles o 

conhecimento que adquiriam. Assim, foi utilizada a ideia do Projeto Grêmio em 

Forma, do Instituto Sou da Paz, dos murais multiplicadores. Entretanto, tal proposta 

não surtiu o efeito esperado. As menções que encontramos a tal atribuição, nos 

relatórios, permite-nos concluir que os alunos não participantes das oficinas não 

demonstraram grande interesse nos cartazes, e estes não despertaram tanta 

curiosidade a ponto de os alunos das oficinas serem, constantemente, indagados 

pelos outros. Além disso, raras foram as falas dos participantes que relatam suas 

ações nesse sentido, seja conversando com a sua respectiva turma sobre o que era 

debatido nas oficinas, seja incentivando os outros alunos a participarem das 

atividades. 

 

                                            
13

      No ano de 2015, as oficinas foram oferecidas em mais de um turno: três escolas tiveram 

oficinas tanto no matutino quanto no vespertino e outras duas escolas tiveram oficinas nos três turnos 
de funcionamento. As escolas que tiveram 50 alunos certificados foram as que receberam as oficinas 
nos três turnos. 
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Entretanto, nas duas grandes ações – a assembleia geral e o processo eleitoral – a 

escola parece ter sido mobilizada de forma satisfatória, com envolvimento e 

participação dos alunos que não faziam parte das oficinas. Observa-se, inclusive, 

que a inscrição das chapas para o processo eleitoral da diretoria gremista ficou 

acima do esperado, se considerarmos os anos em que o Projeto Grêmio em Ação foi 

implantado nas escolas. Na EMEF Prof.ª Valéria Maria Miranda, em 2014, ano da 

implantação do projeto naquela escola, foram inscritas nove chapas para o processo 

eleitoral; na EMEF Feu Rosa, em 2015, foram sete chapas inscritas e na EMEF 

Sônia Regina G. R. Franco foram seis chapas inscritas em 2016, só para citar 

alguns exemplos. 

 

Outro ponto que precisa ser considerado é que não estava previsto, de forma 

sistematizada, o envolvimento de outros sujeitos da escola, como os professores. O 

projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e parece não ter 

contado com a adesão institucional de todas as unidades de ensino, de forma que 

as oficinas fossem consideradas na organização do trabalho escolar. Nos relatórios, 

foi comum encontrar registros de atraso no início das oficinas por conta da 

organização escolar, bem como alunos que não foram liberados por estarem em 

horário de provas, de apresentação de trabalho ou mesmo porque o professor não 

havia autorizado. Em alguns casos, não houve mobilização de toda escola, tanto dos 

alunos, que, em sua maioria, não tiveram acesso aos conteúdos trabalhados, quanto 

dos profissionais que atuam na escola. O projeto, assim, ficou muito dependente da 

ação e da presença dos assessores. 

 

As oficinas do Projeto Grêmio em Ação também não contemplaram de forma 

sistemática, a discussão com os alunos sobre os espaços de decisão dentro da 

escola. Ao analisar o planejamento das oficinas, não encontramos nenhum momento 

em que fosse explicado aos participantes como funciona o conselho de escola, ou 

ainda como são geridas as verbas da unidade de ensino. Também não foram feitas 

menções às leis que regulam a gestão democrática no município e nem mesmo 

debatida as atribuições de cada um dos poderes em relação à educação municipal. 

As oficinas, naquele momento, não contribuíram de forma efetiva para que os 

estudantes pudessem compreender os processos de tomada de decisão que 

envolvem a escola, nem os limites e possibilidades de ação dos estudantes dentro 
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do espaço escolar. Os alunos, então, não estavam se apropriando de ferramentas 

essenciais para representar seus interesses, sejam eles relacionados às melhorias 

na estrutura física dos espaços escolares ou mesmo o diálogo em instâncias 

decisórias, como o conselho de escola. 

 

Em relação à formação dos estudantes, o que se pode afirmar é que as oficinas 

estavam contribuindo para que os participantes pudessem se aproximar de temas 

como democracia, cidadania e direitos humanos, bem como sobre o que é um 

grêmio estudantil. Eles foram debatidos durante as oficinas de forma sistematizada e 

utilizando-se de diversos recursos, como textos, músicas, vídeos e associações com 

o cotidiano dos alunos. Entretanto, o histórico dos grêmios e do movimento 

estudantil no Brasil não foi tema das oficinas. Aos alunos, não foi oportunizada a 

apropriação, de forma clara, das objetivações históricas das entidades discentes. 

Também não parece que os alunos tiveram oportunidade de compreender os 

mecanismos de tomada de decisão dentro do espaço escolar, muito menos os 

mecanismos de funcionamento da nossa democracia. 

 

Para concluir, podemos afirmar que, por meio do Projeto Grêmio em Ação, a 

Secretaria Municipal de Educação da Serra contribuiu para a fundação de grêmios 

estudantis em todas as escolas em que o projeto foi implementado e conseguiu 

mantê-los em funcionamento, pelo menos, até o ano de 2016. As eleições eram 

feitas anualmente e a diretoria gremista conseguia desenvolver ações, mesmo que 

simples ou restritas às solicitações ao diretor escolar. Planos de ação eram 

elaborados num trabalho conjunto entre assessores técnicos e alunos e em todas as 

escolas, pelos menos uma ação desses planos era colocada em prática. Entretanto, 

como vimos acima, alguns aspectos do trabalho com o grêmio deixaram de ser 

trabalhados ou não tiveram os resultados esperados durante a execução do projeto. 

Ficou claro que alguns pontos do projeto precisam ser potencializados e outros, 

melhorados ou até mesmo incorporados, de forma a fortalecer a atuação dos 

estudantes por meio dos grêmios estudantis. 
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3 ESCOLHENDO AS LENTES PARA A OBSERVAÇÃO: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

No prefácio do livro “Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação”, Triviños (2013), ao justificar a necessidade de tal livro, 

alerta que, em sua experiência acadêmica, constatou um ecletismo em relação às 

bases teóricas que fundamentam as pesquisas em educação. O autor conclui que 

“Talvez possamos encontrar nesta mescla de posturas intelectuais a pouca utilidade 

da investigação que se realiza nas universidades para o ensino nacional” 

(TRIVIÑOS, 2013, p. 13). Tal constatação fez o autor protelar a ideia inicial do livro, 

que era sistematizar os traços fundamentais da pesquisa participante e da pesquisa-

ação, para contribuir com a “decisão ontológica e gnosiológica do investigador” (p. 

13). O que se percebe em tal afirmação, é a importância que a definição clara da 

base teórica tem para a qualidade da pesquisa e até mesmo para que ela possa 

contribuir efetivamente com as questões pertinentes ao ensino. Neste capítulo, 

propomo-nos a explicitar a perspectiva teórica que fundamenta nosso 

posicionamento filosófico, bem como a metodologia de pesquisa que utilizaremos 

para tentar alcançar os objetivos traçados. 

 

3.1 BASES TEÓRICAS: O MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO E A 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO POSICIONAMENTO DE VIDA 

 

Muito nos perguntamos qual é a contribuição que a atuação em grêmios estudantis 

pode possibilitar aos estudantes. A resposta a essa questão já começa a ser 

direcionada no momento em que decidimos o enfoque teórico que assumiremos na 

nossa pesquisa. Triviños (2013) adverte que tal escolha deve estar diretamente 

ligada à concepção de mundo do pesquisador. Definir a base teórica é, então, um 

processo de autoconhecimento e de posicionamento frente às questões políticas e 

filosóficas que norteiam a nossa existência e a produção do conhecimento em nossa 

sociedade. 

 

Se pudéssemos reduzir a perspectiva filosófica que conduz o pressente trabalho a 

uma única sentença, escolheríamos uma muito famosa que Marx (2012) utilizou 

para expressar uma síntese da sociedade comunista que propunha: “De cada um 
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segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades!” (MARX, 2012, 

p. 33). A partir de tal excerto, o que queremos ressaltar, inicialmente, é que o que 

nos move a desenvolver a presente pesquisa é a perspectiva de superação da 

sociedade capitalista. É tal ideia que nos motiva a pensar alternativas à sociedade, à 

educação e aos grêmios estudantis que temos hoje. 

 

Posicionar-se politicamente e ideologicamente não contradiz a objetividade da 

pesquisa. Não se pode confundir neutralidade com objetividade. No Dicionário 

Aurélio, o verbete “neutro” está assim definido: “1. Que não toma partido nem a favor 

nem contra, numa discussão, contenda, etc.; neutral. 2. Que julga sem paixão; 

imparcial; neutral. [...] 6. Que se mostra indiferente; insensível [...]” (FERREIRA, 

2010, p. 1466). Entende-se, então, que neutralidade – qualidade ou estado de 

neutro – supõe o não posicionamento frente às questões debatidas ou vividas, 

supõe, no caso de uma pesquisa, a não adoção de uma direção para o 

conhecimento que se procura produzir, como se nossas ações pudessem ser 

totalmente desinteressadas e sem paixão. Já objetividade está conceituada como 

“Existência real daquilo que se concebeu no espírito; existência dos objetos fora do 

sujeito” (ibid., p. 1489); ou seja, a realidade objetiva existe apesar do conhecimento 

que temos dela e ter objetividade é apreender essa realidade na forma que ela se 

apresenta no mundo material. Tal compreensão nos remete, na pesquisa, à 

existência concreta do objeto de estudo. A função da pesquisa é conhecer o objeto 

na sua forma real, independentemente do posicionamento ideológico que venhamos 

a defender. Portanto, objetividade e neutralidade são dois conceitos diferentes e o 

respeito ao primeiro não está condicionado à existência do segundo. 

 

Não adotamos o princípio da neutralidade em nossa pesquisa, posicionamo-nos ao 

lado das classes dominadas e dirigimos a produção do conhecimento para a 

superação da sociedade atual, tendo como perspectiva a teoria que se iniciou com 

Karl Marx. Isso não impede que sejamos objetivos na apreensão da realidade que 

pretendemos analisar; ou seja, não impede que possamos compreender os grêmios 

estudantis na sua essência e identificar as múltiplas determinações às quais estão 

submetidos. 
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É tal posicionamento que dá sentido ao título da presente dissertação: Grêmios 

estudantis: caminhos para a emancipação. Procuramos discutir como os grêmios 

estudantis podem contribuir com a emancipação humana, como coloca Marx (2009, 

2010). Em Para a Questão Judaica, Marx se contrapõe a ideia apresentada por 

Bruno Bauer para defender a impossibilidade dos judeus de se emanciparem num 

estado cristão. Ele inicia o texto, relatando o percurso que Bauer segue para tratar 

da emancipação política dos judeus, afirmando que este autor coloca a religião 

como ponto a ser superado para que tanto judeus quanto cristãos sejam 

emancipados. Segundo Bauer, não há como um Estado cristão emancipar um povo 

que se autoconsidera judeu. 

 

Bauer exige, portanto, por um lado, que o judeu abdique do judaísmo (em 
geral que o homem [abdique] da religião) para ser civicamente 
[Staatsbürgerlich] emancipado. Por outro lado, de modo consequente, para 
ele, a supreção [Aufhebung] política da religião passa por supressão da 
religião pura e simplesmente. O Estado que pressupõe a religião ainda não 
é nenhum Estado verdadeiro, nenhum [Estado] real (MARX, 2009, p. 43-
44). 

 

Marx afirma que mesmo num Estado emancipado politicamente da religião, esta 

existe e influencia as decisões: “[...] está aduzida a prova de que a existência 

[Dasein] da religião não contradiz completamento do Estado” (ibid., p. 47). O que se 

tem que colocar em contradição não é a emancipação política versus religião, como 

fez Bauer. Deve-se colocar em contradição a emancipação política e a emancipação 

humana. 

 

A emancipação política relativamente à religião não é a emancipação 
consumada, a [emancipação] desprovida de contradição, relativamente à 
religião, porque a emancipação política não é o modo consumado, o [modo] 
desprovido de contradição, da emancipação humana (ibid., p. 48). 

 

O que Marx afirma é que o ser humano pode emancipar-se politicamente, 

concretizando essa emancipação por meio do Estado. Entretanto, ele não está 

emancipado na sua vida privada ou social. A emancipação política é aquela que 

desloca para o privado as questões que limitam o ser humano. Então, a religião 

passa a ser uma expressão humana do campo privado, sem poder se estabelecer 

no Estado uma religião específica em detrimento de outras, assim como a questão 

do gênero, a questão da sexualidade, a questão da etnia. Você pode construir sua 



34 

 

vida privada com base nessas limitações, entretanto elas não podem ditar a 

convivência política, não podem ditar a construção de leis, por exemplo. Essa é a 

emancipação política, limitada em sua essência, pois não liberta o ser humano, 

liberta apenas o Estado. Assim, 

 

O limite da emancipação política aparece logo no fato de que o Estado pode 
libertar-se de uma barreira sem que o homem esteja realmente livre dela, 
[no fato de] que o Estado pode ser um Estado livre sem que o homem seja 
um homem livre (ibid., p. 48). 

 

Para Marx, a emancipação política possibilitou ao ser humano levar uma vida dupla, 

em que o ser político se separou do ser social: 

 

O Estado político completo é, pela sua essência, a vida genérica do homem 
em oposição à sua vida material. Todos os pressupostos dessa vida egoísta 
continuam a subsistir fora da esfera do Estado na sociedade civil, mas como 
propriedades [Eigenschaften] da sociedade civil. Onde o Estado político 
alcança o seu verdadeiro desabrochamento, o homem leva – não só no 
pensamento, na consciência, mas na realidade, na vida – uma vida dupla, 
uma [vida] celeste e uma [vida] terrena: a vida na comunidade política (em 
que ele se [faz] valer como ser comum) e a vida na sociedade civil (em que 
ele é ativo como homem privado [...]) (ibid., p. 50). 

 

A emancipação humana só se realizará com a superação da sociedade burguesa e 

do sistema capitalista. Para alcançá-la, é necessário transformar das relações de 

produção, de modo a superar as contradições da sociedade burguesa e do Estado. 

E isso só ocorrerá por meio da ação humana, ou seja, só se concretizará “[...] 

quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças 

próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a 

força social na forma da força política” (ibid., p. 54). 

 

Marx (2009, 2010) explicita a contradição existente entre a emancipação política e a 

emancipação humana, reconhecendo a primeira como insuficiente para realização 

da segunda, pois não rompe com a lógica do capital. Compreendemos que o 

processo de emancipação humana só se realiza a partir das transformações das 

relações de produção, da superação das contradições da sociedade burguesa e do 

Estado, e que essa revolução não terá a escola como seu epicentro. Entretanto, a 

escola tem um papel fundamental enquanto espaço para apropriação do 

conhecimento sistematizado, como coloca Saviani, ou das objetivações humanas, 
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como destaca Duarte, e para a compreensão das contradições da democracia e da 

sociedade burguesa (DUARTE, 2013, 2016; SAVIANI; DUARTE, 2012; SAVIANI, 

2013). É nesse processo de apropriação que se configura o papel fundamental da 

escola no caminho para a emancipação humana. 

 

Dessa maneira, Duarte (2013) destaca, logo no início do livro A individualidade para 

si, que a pedagogia histórico-crítica só tem sentido se colocada na perspectiva da 

superação da sociedade capitalista. Tal posicionamento compreende que a escola, 

por si só, não revolucionará a atual sociedade; entretanto, reconhece a importância 

do trabalho educativo para o alcance de construção de uma sociedade justa e 

igualitária. No mesmo sentido, Saviani (1999) desenvolveu a crítica à ilusão de que a 

escola tem o poder de reformar ou transformar as estruturas sociais, ao mesmo 

tempo em que superou a visão que imputava à escola uma função, apenas, 

reprodutivista das relações sociais nas quais está inserida. Colocou a situação da 

seguinte forma: 

 

Retenhamos da concepção crítico-reprodutivista a importante lição que nos 
trouxe: a escola é determinada socialmente; a sociedade em que vivemos, 
fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com 
interesses opostos; portanto, a escola sofre a determinação do conflito de 
interesses que caracteriza a sociedade. Considerando-se que a classe 
dominante não tem interesse na transformação histórica da escola [...] 
segue-se que uma teoria crítica (que não seja reprodutivista) só poderá ser 
formulada do ponto de vista do interesse dominado. O nosso problema 
pode, então, ser enunciado da seguinte maneira: é possível articular a 
escola com os interesses dominados? (SAVIANI, 1999, p. 41) 

 

Ao questionamento citado acima, o próprio Saviani responde que sim, é possível 

articular a escola com os interesses dos dominados. E é esse o papel que é 

colocado para a pedagogia histórico-crítica. Mas como fazer essa articulação e 

possibilitar que a escola contribua com a superação da sociedade capitalista? Na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica, esse papel é definido como o de 

oportunizar que as classes dominadas se apropriem dos conhecimentos 

sistematizados, histórica e socialmente construídos pela humanidade. É por isso 

que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica a apropriação dos conhecimentos 

social e historicamente constituídos se torna tão importante: 
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O desafio que a pedagogia histórico-crítica tem assumido é o de se 
constituir em um movimento nacional que explore as contradições da 
educação escolar brasileira na direção da socialização da propriedade dos 
conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, entendendo-se esse 
movimento como parte da luta mais ampla pela socialização dos meios de 
produção, ou seja, a luta pela revolução socialista” (DUARTE, 2016, p. 21). 

 

Possibilitar, por meio do processo educativo, que as pessoas se apropriem dos 

conhecimentos que a humanidade produz é uma ação revolucionária, é um passo 

em direção à transformação e superação da sociedade capitalista. É um dos 

caminhos para a emancipação humana (MARX, 2009). 

 

Saviani (2011) justifica tal objetivo da escola, contextualizando-a e analisando a 

função que a escola foi atribuída na sociedade capitalista. Afirma que, com o 

advento do capitalismo, o conhecimento científico passou a ser primordial para a 

produção material, 

 

Em consequência, a burguesia revoluciona as relações de produção e 
passa a conquistar cada vez mais espaços, a dominar a natureza através 
do conhecimento metódico, e converte a ciência, que é um conhecimento 
intelectual, uma potência espiritual, em potência material, por meio da 
indústria. [...] E é nesse quadro que a exigência de conhecimento intelectual 
se torna necessidade geral (SAVIANI, 2011, p. 82 – 83).  

 

Sob o capitalismo, o conhecimento sistematizado adquire importância primordial na 

produção material, bem como na organização da sociedade e nas relações de 

classes. Portanto, para o objetivo de se superar a atual sociedade, torna-se 

fundamental democratizar o acesso a esse tipo de saber, proporcionando, às 

classes dominadas a apropriação do conhecimento sistematizado, para poder agir 

sobre essa sociedade e, assim, transformá-la. 

 

Duarte (2013) amplia esse argumento, ao discutir a importância dos processos de 

apropriação e de objetivação para os seres humanos. Ele assim define o conceito de 

objetivação 

 

[...] processo por intermédio do qual a atividade do sujeito se transforma em 
propriedades do objeto. A atividade do marceneiro transmuta-se em 
características de um armário [...], a de um professor, em uma aula. [...] o 
processo de objetivação resulta em produtos sociais, sejam eles materiais 
ou não (DUARTE, 2013, p. 9).  
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No processo de objetivação, o ser humano coloca suas características individuais no 

objeto do seu trabalho e ali se reconhece. Esse processo está vinculado ao 

processo de apropriação: 

 

A prática social objetivante não se realiza sem a apropriação dos resultados 
de práticas objetivantes anteriormente concretizadas. Os seres humanos 
fazem as circunstâncias, isto é, objetivam-se, mas as fazem a partir de suas 
possibilidades objetivas e subjetivas resultantes do processo de apropriação 
das circunstâncias existentes, isto é, as circunstâncias fazem os seres 
humanos. (ibid., p. 37) 

 

A apropriação é definida por Duarte como a 

 

[...] transferência, para o sujeito, da atividade que está contida no objeto. 
Quando alguém aprende a usar uma ferramenta está se apropriando da 
atividade social acumulada no objeto. [...] se trata de incorporação de 
atividade humana às características do sujeito (ibid., p. 9-10). 

 

E esse processo de apropriação e objetivação é construído por meio do trabalho e 

num contexto histórico e social específico: 

 

[...] o ser humano, ao produzir, pela atividade do trabalho, as condições de 
sua existência, ao transformar a natureza, se apropria dela e se objetiva 
nela. Essa apropriação e essa objetivação geram novas necessidades 
humanas e conduzem a novas formas de ação, num constante movimento 
de superação por incorporação. Cada indivíduo nasce situado espacial e 
temporalmente nesse processo e, para dele participar, isto é, para se 
objetivar no interior dele, precisa se apropriar das objetivações [...] (ibid., p. 
10). 

 

Assim, uma das contribuições de Duarte para pensarmos a função da escola na 

sociedade atual, é a afirmação de que precisamos nos apropriar das objetivações 

das gerações anteriores para reproduzir, em nós, a humanidade criada histórica e 

socialmente. Desta forma, podemos nos objetivar na realidade e criar novas 

condições de vida, transformando a realidade que apropriamos. Nesse sentido a 

apropriação dos conhecimentos sistematizados ou das objetivações humanas não 

teria, unicamente, a função de contribuir com a superação da sociedade capitalista. 

A função seria também a de nos revolucionar: 
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[...] não é só para derrotar o capital que se faz necessária a socialização do 
conhecimento. Ela é uma parte fundamental do processo de transformação 
dos próprios seres humanos. A revolução não é apenas um processo de 
transformação da realidade exterior dos indivíduos, mas é também, de 
maneira simultânea e interdependente, a transformação dos próprios 
indivíduos (DUARTE, 2016, p. 33). 

 

O que Duarte (2016) coloca com tal afirmação é que a apropriação do conhecimento 

e das objetivações das gerações anteriores é parte fundamental do processo de 

humanização dos seres humanos. Neste sentido, um dos objetivos principais da 

pedagogia histórico-crítica é a reprodução, nos indivíduos, da humanidade histórica 

e socialmente construída. É tal processo que contribui para que os indivíduos se 

tornem sujeitos da história e construam, assim a sua individualidade enquanto seres 

livres e autônomos, bem como tomem as rédeas da organização da sociedade: 

 

[...] salientando que a passagem da socialidade em si à socialidade para si, 
isto é, o controle coletivo e consciente, pelos seres humanos, das relações 
sociais como produtos humanos, é condição sine qua non para o 
desenvolvimento da individualidade humana livre e universal. Somente 
fazendo um ser social para si é que o ser humano pode desenvolver 
plenamente sua individualidade (DUARTE, 2013, p. 56 – 57). 

 

A partir do exposto acima, fica claro que, para a pedagogia histórico-crítica, a função 

da escola é criar condições para a apropriação dos conhecimentos científicos, mas 

não apenas deles. O que Duarte (2013, 2016) nos chama atenção é que a 

importância dos processos de apropriação – e também de objetivação – reside no 

fato de que eles possibilitam aos indivíduos se humanizarem. E o que seria se 

humanizar? Para responder a tal questão, precisamos primeiro, colocar nossos pés 

no chão da história: é no contexto histórico e social que se define o ser humano 

enquanto ente genérico. O humano, assim, é conceituado a partir das máximas 

possibilidades de vida humana existentes em cada período da história. Para definir 

ser humano, precisamos entender que somos uma construção histórica de nós 

mesmos. Logo, para conseguirmos nos definir, não é suficiente apenas nos 

diferenciarmos das outras espécies de seres vivos. É necessário pensar o contexto 

histórico e social em que vivemos. E aí Duarte (2013) cita Saviani: “[...] a natureza 

humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza 

biofísica” (Saviani apud Duarte, 2013, p. 68). Torna-se imprescindível, neste caso, a 
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apropriação dos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos que a humanidade 

produziu até então. 

 

3.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Netto (2011) chama atenção para o fato da teoria marxista não se constituir em um 

manual metodológico para aplicação em toda e qualquer pesquisa 

 

Sobre esta base [do pensamento marxista da Segunda Internacional] surgiu 
farta literatura manualesca, apresentando o método de Marx como 
resumível nos "princípios fundamentais" do materialismo dialético e do 
materialismo histórico, sendo a lógica dialética "aplicável" indiferentemente 
à natureza e à sociedade, bastando o conhecimento das suas leis (as 
célebres "leis da dialética'') para assegurar o bom andamento das pesquisas 
(NETTO, 2011, p. 12 – 13). 

 

O que Netto (2011) pretende esclarecer é que um método de pesquisa embasado no 

materialismo histórico-dialético não pode ser proposto como se o desvendamento de 

leis universais que regem a realidade pudesse ser aplicado indistintamente e de 

maneira unilateral a todos os fenômenos singulares que se manifestam naquele 

contexto. Netto (2011) nos alerta que não basta, ao método inaugurado por Marx, 

apenas identificar as características econômicas de uma sociedade, de forma a 

fornecer bases epistemológicas para explicar, de forma determinante, a organização 

social, política e cultural de um período histórico. O materialismo histórico-dialético 

adota uma postura metodológica que pressupõe esforços investigativos calcados na 

realidade objetiva, na qual se insere o objeto analisado, que parta da matéria, passe 

pela análise abstrata e conceitual e volte para a mesma matéria, de forma a 

apreender o fenômeno em suas múltiplas determinações, compreendendo que o 

fenômeno analisado é parte de um todo e só pode ser analisado na sua relação com 

as outras partes e com esse todo:  

 

“O seu procedimento [de Marx] consistia sempre em avançar do empírico 
(os “fatos”), apanhar as suas relações com outros conjuntos empíricos, 
investigar a sua gênese histórica e o seu desenvolvimento interno e 
reconstruir, no plano do pensamento, todo este processo. O circuito 
investigativo, recorrendo compulsoriamente à abstração, retornava sempre 
ao seu ponto de partida [...]. os fatos, a cada nova abordagem, se 
apresentam como produtos de relações históricas crescentemente 
complexas e mediatizadas – podendo ser contextualizados de modo 
concreto e inseridos no movimento maior que os engendra. É um método, 
portanto, que, em aproximações sucessivas ao real, agarra a história dos 
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processos simultaneamente às suas particularidades internas” (NETTO, 
2006, p. 30-31). 

 

Nesse sentido, Pasqualini e Martins (2015) alertam sobre a necessidade de ir além 

das aparências do fenômeno, ao buscarmos a apreensão da realidade: 

 

Dentre os preceitos do método marxiano, fundamento primário tanto das 
elaborações de Lukács quanto da Escola de Vigotski, destaca-se a 
apreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade, isto é, 
como sínteses de múltiplas determinações instituídas no transcurso 
histórico e que se formam e transformam no esteio das contradições 
engendradas na relação entre o homem e a natureza. Nessa perspectiva, a 
representação do real no pensamento não se limita à captação da realidade 
em suas manifestações fenomênicas, demandando a superação da 
representação sensível pela mediação das abstrações do pensamento 
(PASQUALINI; MARTINS, 2015, p. 363). 

 

Qualquer fenômeno social é um todo complexo, em que as partes que o compõem 

são articuladas entre si e com o todo do fenômeno. Ele é a síntese de múltiplas 

determinações, não sendo possível entendê-lo numa simples relação direta de 

causa-consequência. A realidade só pode ser entendida considerando seu aspecto 

de totalidade. Por isso, as referidas autoras discutem os nexos existentes entre as 

dimensões singular, particular e universal dos fenômenos. O singular é entendido 

como o fenômeno empírico, cuja manifestação é única e irrepetível: “Assim, a 

singularidade se refere às definibilidades exteriores irrepetíveis do fenômeno em sua 

manifestação imediata, acessível à contemplação viva” (ibid., p. 364). O universal se 

refere às determinações e leis que regem os fenômenos singulares, seu movimento 

e sua evolução; ele não deve ser confundido com as características externas do 

fenômeno: 

 

[...] o sentido de universal no método materialista dialético não se confunde 
com as características comuns a todos os objetos ou fenômenos (Ilyenkov, 
1975). Isso porque características (comuns) encontram-se no plano do 
fenótipo (aspecto exterior), enquanto traços essenciais pertencem ao plano 
do genótipo (aspecto interior). Muitas vezes dois objetos que compartilham 
a mesma característica não constituem expressões de uma mesma 
universalidade, ou ainda, dois fenômenos que parecem muito diferentes por 
suas características fenomênicas estão conectados a um mesmo todo. [...] 
Por isso, não se deve buscar o universal nas meras similaridades entre um 
e outro fenômeno; perspectiva sob a qual, por exemplo, a baleia seria 
considerada um peixe. Trata-se, pois, de compreender quais são os objetos 
conectados a uma mesma universalidade (ibid., p. 365). 

 



41 

 

Nessa perspectiva, a função do pesquisador passa pela apreensão das relações 

entre o singular e o universal, de forma a captar as leis universais que se 

manifestam no fenômeno singular e a maneira como tal singularidade afeta 

dialeticamente a universalidade. A relação entre esses dois polos opostos – o 

singular e o universal – é dada pelo particular. É o particular, então, que faz a 

mediação entre o singular e o universal. Aqui, mediação é entendida como o 

processo que “[...] viabiliza a relação entre dois polos opostos; ela o faz na medida 

em que preserva e ao mesmo tempo modifica as coisas” (ibid., p. 366). De maneira 

trivial e resumida, poderíamos afirmar que a particularidade se liga ao contexto 

histórico e social que cria limites e possibilidades para que a universalidade do 

fenômeno se manifeste nos casos singulares. 

 

O que pretendemos, ao utilizar com os conceitos de universalidade, particularidade e 

singularidade, é construir uma compreensão da realidade que possibilite visualizar 

as leis gerais (universalidade) que regem o desenvolvimento de um fenômeno, 

entendendo o contexto histórico e social (particularidade), no qual esse fenômeno 

está inserido, como limites e possibilidades que se abrem a manifestação singular 

do fenômeno. Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, a universalidade e 

a particularidade não são determinantes unilaterais da singularidade do fenômeno. 

Há uma relação dialética de mútua determinação; portanto, não mecânica da relação 

entre as parte e o todo. 

 

No caso específico dos grêmios estudantis, a título de maior esclarecimento e como 

um exemplo hipotético, podemos afirmar que o grêmio estudantil Força Jovem, da 

EMEF Aureníria C. Pimentel, constitui uma singularidade: não existe outro grêmio 

estudantil igual a ele, exatamente porque a universalidade ao qual ele está 

submetido não determina, de forma direta e unilateral, uma forma única como todos 

os grêmios se desenvolverão. A universalidade dos grêmios pode ser definida pelo 

fato de serem entidades representativas dos interesses discentes, o que poderíamos 

entender como parte das instituições democráticas burguesas. Uma das 

características dessa universalidade é a contradição que tais instituições 

democráticas apresentam, pois, sendo abertas à atuação de diferentes classes 

sociais e sujeitos, possuem diversos mecanismos que dificultam, ou até mesmo 

impedem, sua efetiva participação nos processos de decisão. Em relação à 



42 

 

particularidade da entidade discente Força Jovem, pode-se afirmar que ela, 

enquanto parte das instituições democráticas burguesas, está dentro de uma escola 

pública de ensino fundamental, na periferia de uma cidade brasileira do início do 

século XXI. Essa particularidade cria, ao grêmio Força Jovem, limites e 

possibilidades de ação, enquanto instituição da democracia burguesa. Essa 

particularidade se refere ao fato de ser uma entidade representativa dos interesses 

discentes, de atuar dentro do espaço escolar e de ser formada, em sua maioria, por 

adolescentes filhos de trabalhadores. É com a mediação de tais particularidades que 

o grêmio estudantil Força Jovem se relacionará, de forma dialética e não 

determinista, com a sua universalidade. 

 

A partir das considerações acima, a metodologia de pesquisa foi pensada com base 

nos pressupostos do materialismo histórico-dialético. O objetivo do caminho que 

traçamos para o nosso percurso metodológico é captar primeiramente a realidade 

objetiva do contexto escolar, pois é a partir dela que os sujeitos que atuam na escola 

constroem suas ideias. Pautamo-nos, pois, no pressuposto materialista. Marx e 

Engels (2007) afirmam que 

 

Ela [a concepção materialista da história] não tem necessidade, como na 
concepção idealista da história, de procurar uma categoria em cada 
período, mas sim de permanecer constantemente sobre o solo da história 
real; não de explicar a práxis partindo da ideia, mas de explicar as 
formações ideais a partir da práxis material e chegar, com isso, ao resultado 
de que todas as formas e [todos os] produtos da consciência não podem ser 
dissolvidos por obra da crítica espiritual [...] (MARX; ENGELS, 2007, p. 42). 

 

É necessário entender primeiramente o que tem acontecido nas escolas em relação 

aos grêmios estudantis: que ações têm sido implementadas, que conflitos surgiram, 

que obstáculos foram encontrados na execução de ações, etc., para então procurar 

compreender o que os sujeitos que atuam no espaço escolar entendem sobre tais 

agremiações. Essa apreensão da realidade, que na verdade é a apreensão da sua 

aparência, é o início da pesquisa. Martins (2006) afirma que  

 

Para o materialismo histórico dialético, o mundo empírico representa 
apenas a manifestação fenomênica da realidade em suas definibilidades 
exteriores. Os fenômenos imediatamente perceptíveis, ou seja, as 
representações primárias decorrentes de suas projeções na consciência 
dos homens, desenvolvem-se à superfície da essência do próprio 
fenômeno. Fundamentado neste princípio marxiano, Kosik (1976) afirma 
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que a essência do fenômeno não está posta explicitamente em sua 
pseudoconcreticidade (concreticidade aparente), não se revelando de modo 
imediato mas sim, pelo desvelamento de suas mediações e de suas 
contradições internas fundamentais” (MARTINS, 2006, p. 10). 

 

O que pretendemos com este percurso metodológico é captar as manifestações do 

fenômeno que nos propomos a estudar, que é a atuação dos estudantes no espaço 

escolar por meio dos grêmios estudantis. Se planejamos a aplicação de um breve 

questionário, a observação de elementos do cotidiano das escolas, a análise dos 

registros diversos construídos pelos sujeitos que atuam no espaço escolar, é com a 

intenção de captar o movimento que é engendrado em relação aos grêmios 

estudantis. As perguntas que nos movem são: como está o funcionamento dos 

grêmios estudantis? Que ações os alunos têm implementado em suas escolas, por 

meio de tais entidades? Que obstáculos os estudantes encontraram no percurso de 

planejamento e execução de ações? Que aspectos da realidade escolar contribuem 

para que os estudantes consigam propor e agir por meio dos grêmios? 

 

As técnicas de coleta de dados (questionário, observação, etc) serão utilizadas por 

nós como forma de apreender o movimento e a aparência do fenômeno que 

estudamos. À luz da teoria marxista, analisaremos essa realidade aparente e 

procuraremos alcançar sua essência, identificando a universalidade com a qual ela 

se relaciona, buscando compreender as contradições inerentes à tal fenômeno. É o 

que Martins (2006) chama de “[...] conteúdo do fenômeno, prenhe de mediações 

históricas concretas que só podem ser reconhecidas à luz das abstrações do 

pensamento, isto é, do pensamento teórico” (ibid., p. 10). 

 

Entendemos, ainda, que o caminhar por tal percurso não permite que deixemos de 

lado a compreensão das relações entre os fenômenos que se desenvolvem na 

escola e a forma como a sociedade e o modo de produção vigentes estão 

organizados. Assim, pautamos nossa pesquisa pelo pressuposto da totalidade. 

Como nos alertam Marx e Engels (2007) 

 

O fato é, portanto, o seguinte: indivíduos determinados, que são ativos na 
produção de determinada maneira, contraem entre si estas relações sociais 
e políticas determinadas. A observação empírica tem de provar, em cada 
caso particular, empiricamente e sem nenhum tipo de mistificação ou 
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especulação, a conexão entre a estrutura social e política e a produção 
(MARX; ENGELS, 2007, p. 93). 

 

É agindo sobre o mundo material, histórico e social, que o ser humano vai 

transformando sua realidade, ao mesmo tempo em que transforma a si mesmo e o 

próprio mundo, numa relação dialética com a realidade objetiva. A consciência que 

tem do mundo se constrói a partir dessa relação. É compreendendo assim o 

movimento da história que pretendemos compreender o movimento dos grêmios 

estudantis nas escolas municipais da Serra. 

 

A partir de tais pressupostos metodológicos, definimos como percurso da nossa 

pesquisa: 

 

 Revisão de literatura para a construção do histórico dos grêmios estudantis, 

bem como para o levantamento da situação geral em que se encontram tais 

entidades no momento atual da nossa história; 

 Mapeamento do funcionamento dos 18 grêmios estudantis das escolas 

municipais da Serra. Pretende-se, por meio da análise dos livros de atas dos 

grêmios estudantis e de outros registros existentes na escola e na Secretaria 

Municipal de Educação, da aplicação do roteiro de entrevista sobre o 

funcionamento de tais entidades discentes e de conversas com os sujeitos 

que atuam na escola, levantar os seguintes dados sobre os grêmios 

estudantis: a) a data de fundação; b) a data da realização das últimas 

eleições para suas respectivas diretorias; c) a composição da diretoria 

gremista; d) as ações desenvolvidas pelo grêmio estudantil no ano de 2017. 

Em relação à aplicação do roteiro de entrevista, definimos três categorias de 

sujeitos: um representante da escola a ser indicado pelo diretor (podendo ser 

o próprio diretor); um representante da diretoria do grêmio estudantil, sendo 

escolhido pelos próprios membros; e um representante de alunos que não faz 

parte da diretoria do grêmio, preferencialmente que participou do último 

processo de eleição. 

 Levantamento e análise de dados relativos aos limites e às possibilidades de 

atuação dos estudantes por meio de tais entidades representativas. O 

levantamento desses dados será feito por meio do curso de curta duração 



45 

 

que compõe o material educativo da presente dissertação. A coleta de dados 

será feita utilizando-se de três estratégias principais: 1) o registro das falas 

dos estudantes sobre os grêmios estudantis e outros canais de participação 

que os alunos dispõem no espaço escolar; 2) pela observação do 

desenvolvimento das ações planejadas com os estudantes durante as 

oficinas e; 3) conversas informais com os estudantes e com os profissionais 

que atuam na escola. 

 Elaboração do material educativo, com base no referencial teórico e nos 

dados coletados tanto no momento do mapeamento, quanto no momento de 

implementação do curso de curta duração. 
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4 OS GRÊMIOS ESTUDANTIS A PARTIR DE MÚLTIPLOS OLHARES: DIÁLOGO 

COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

 

Na pesquisa que nos propomos, é importante estabelecer diálogos com outros 

trabalhos que definiram o grêmio estudantil como tema de pesquisa. Triviños (2013) 

enfatiza que a revisão de literatura 

 

[...] ensinará até onde outros investigadores têm chegado em seus esforços, 
os métodos empregados, as dificuldades que tiveram que enfrentar, o que 
pode ser ainda investigado etc. Ao mesmo tempo, irá avaliando seus 
recursos humanos e materiais, as possibilidades de realização de seu 
trabalho, a utilidade que os resultados alcançados podem emprestar a 
determinada área do saber e da ação” (TRIVIÑOS, 2013, p. 100).  

 

O referido autor chama atenção para a necessidade científica de dialogar com os 

estudos já realizados em relação ao tema da pesquisa, com dois intuitos principais: 

a) identificar até que ponto as pesquisas avançaram; b) compreender as 

potencialidades e obstáculos que podem aparecer no percurso da nossa própria 

pesquisa. 

 

No mesmo sentido, Moreira (2004) também contribui para a compreensão da 

importância da revisão de literatura para trabalhos científicos, ao afirmar que 

 

Estabelecidos os objetivos é forçoso reconhecer o aspecto cumulativo do 
conhecimento científico, ou seja, é necessário tomar como base os avanços 
já realizados e, por que não, as limitações dos estudos anteriormente 
dedicados ao tema. [...] Revisar significa olhar novamente, retomar os 
discursos de outros pesquisadores, mas não no sentido de visualizar 
somente, mas de criticar. Só pode haver crítica se, como descrito acima, os 
objetivos estiverem claros e bem formulados. (MOREIRA, 2004, p. 22). 

 

O que o autor coloca é a necessidade de atualização em relação ao que já foi 

produzido a respeito do tema de pesquisa, no sentido de poder contribuir com o 

avanço do conhecimento científico. 

 

A partir do exposto, propomo-nos, com a revisão de literatura, a compreender se os 

objetivos que definimos podem trazer novas contribuições ao que já foi pesquisado 

sobre grêmio estudantil, bem como fazer o levantamento das conclusões de nossos 

pares sobre como essas entidades discentes têm se constituído em nosso país. 
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Entendemos que as conclusões a que chegaram os outros pesquisadores podem 

contribuir para o encaminhamento da nossa pesquisa. 

 

Fizemos, então, uma busca temática no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

para constituir um panorama geral a nível nacional, depois na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações da Universidade Federal do Espírito Santo e no site da 

biblioteca do Instituto Federal do Espírito Santo para investigar a produção 

acadêmica a respeito do tema de pesquisa no estado. Os descritores utilizados 

foram “grêmio estudantil”, “grêmio escolar”, “grêmio secundarista” e “associação 

estudantil”. 

 

Constatamos que a discussão acadêmica sobre grêmio estudantil é nova e possui 

uma produção ainda pequena. No banco de teses e dissertações da Capes, no dia 

vinte e dois de maio de 2017, foram encontradas vinte e uma dissertações e cinco 

teses que contemplam o grêmio estudantil como objeto principal da pesquisa ou o 

discutem de forma secundária, mas relegando importância a essa entidade para 

análise final da pesquisa. Nesses vinte e seis trabalhos, o grêmio estudantil é 

abordado sob diversas perspectivas e foram inicialmente divididos, por nós, em seis 

grupos (história dos grêmios estudantis; formação cidadã; gestão escolar; juventude 

e protagonismo juvenil; política e movimentos sociais; e grêmio estudantil e 

marxismo), pois pretendíamos compreender as pesquisas sobre os grêmios 

estudantis levando em consideração a temática a que se vinculavam. Em relação às 

instituições públicas de ensino superior no Espírito Santo, não encontramos 

nenhuma dissertação ou tese com os descritores acima relacionados. 

 

4.1 O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS GRÊMIOS SECUNDARISTAS 

 

A revisão de literatura nos possibilitou a construção de um histórico em relação aos 

grêmios no Brasil. No grupo “história dos grêmios estudantis” incluímos seis estudos, 

sendo quatro teses e duas dissertações, por pesquisarem tais entidades em 

momentos passados da nossa história. Utilizamos como parâmetro para tal 

classificação, a divisão clássica da história política da república brasileira de Boris 

Fausto (1995): Primeira República (1889 a 1930); Estado Getulista (1930 a 1945); 

Período Democrático (1945 a 1964) e Regime Militar (1964 a 1985). Os trabalhos 
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classificados por nós como história dos grêmios estudantis diziam respeito a esses 

quatros primeiros períodos da história da nossa república. 

  

O histórico sobre essas entidades estudantis foi baseado em fontes secundárias 

constituídas por dissertações e teses de diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas e que pesquisaram grêmios estudantis em locais e tempos diversos, 

como mostrado no quadro abaixo. As informações levantadas em tais pesquisas 

foram complementadas, ainda, por artigos que contemplavam o referido tema. 

 

Quadro 1 – Pesquisas acadêmicas sobre a história dos grêmios estudantis 

PERÍODO ESCOLAS E CIDADES DO(S) GRÊMIO(S) 
PESQUISADO(S) 
 

TESES E DISSERTAÇÕES 
CONSULTADAS 

Primeira 
República 
 

Escola Norma de São Carlos, em São Carlos (SP); 
Escola Normal da Capital, em São Paulo (SP); 
Escola Normal do Porto (Portugal); Escola Normal 
Primária de Lisboa (Portugal); Escola Normal 
Primária de Coimbra (Portugal) 
 

SERRA, 2010. 

Estado 
Varguista 
 

Escola Normal de Belo Horizonte, Belo Horizonte 
(MG); Colégio Pedro II e Instituto de Educação, no 
Rio de Janeiro (RJ). 
 

COSTA, 2016. 

Estado 
Varguista 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ). 
 
 

HAUER, 2015. 

Democrático 
 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ). 
 
Colégio Gonzaga e Colégio Pelotense, em Pelotas 
(RS). 
 

HAUER, 2007.  
 
AMARAL, 2003.  

Regime Militar Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ). 
 
Colégio Gonzaga e Colégio Pelotense, em Pelotas 
(RS). 
 
Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre (RS). 
 

HAUER, 2007. 
 
AMARAL, 2003. 
 
 
BIAZZETTO, 2016. 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

Pelo quadro acima, constata-se que nossa pesquisa contemplou grêmios 

secundaristas localizados em seis cidades brasileiras, em quatro estados e duas 

regiões. Um universo pequeno se comparado ao tamanho do Brasil. Não podemos, 

então, considerar que a análise e a periodização proposta nas páginas seguintes 

possam servir para compreender todos os grêmios secundaristas que existiram no 

Brasil, em cada um dos períodos políticos republicanos. O que pretendemos com tal 
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histórico é compreender as objetivações materializadas nos grêmios estudantis ao 

longo do tempo. Defendemos que tal objetivo contribui para o encaminhamento do 

trabalho com tais entidades de forma a qualificar a atuação dos gremistas a partir da 

apropriação das objetivações humanas materializadas nos grêmios estudantis. As 

perguntas que nos moveram foram: 1) como os grêmios secundaristas foram sendo 

organizados ao longo do tempo?; 2) que contribuições históricas podem ser 

incorporadas ao trabalho com tais entidades no presente? A partir dessas questões 

procuramos compreender que funções os grêmios foram adquirindo ao longo do 

tempo, a partir da atuação dos estudantes. 

 

Consideramos relevante, para o entendimento deste histórico, fazer uma 

diferenciação entre os grêmios secundaristas que analisamos. Denominamos 

“grêmios escolares” aquelas entidades compostas por estudantes da educação 

básica, e seus correspondentes níveis de ensino em outros períodos da história do 

Brasil, criadas e/ou organizadas por inciativas de professores, diretores ou outros 

profissionais da educação, com um intuito pedagógico. Já “grêmios estudantis” são 

entendidos como entidades representativas dos interesses discentes, criadas e/ou 

organizadas por iniciativa dos próprios estudantes da educação básica e seus 

correspondentes níveis de ensino em outros períodos da história do Brasil. Por fim, 

utilizamos a expressão “grêmios secundaristas” ou apenas “grêmios” quando nos 

referimos a tais entidades de forma genérica, sem diferenciá-las. 

 

4.1.1 Grêmios escolares: o início de um processo 

 

É no início do período republicano que surgem os grêmios secundaristas nos 

espaços educativos que eram mantidos pelo poder público. No sítio eletrônico da 

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), afirma-se que o primeiro 

grêmio do Brasil foi criado em São Paulo em 190214. Serra  (2010) parece chegar à 

mesma conclusão: ao analisar diversos documentos para fazer um levantamento de 

grêmios existentes no Estado de São Paulo, no início do século XX, a autora 

encontra o estatuto do que considera o primeiro grêmio a ser criado, o Grêmio “Dois 

                                            
14

  Informações obtidas no sítio eletrônico http://ubes.org.br/memoria/historia/. 
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de Agosto”, da Escola Normal da Capital (São Paulo), fundado em dois de agosto de 

1902. 

 

Serra  (2010, 2014, 2016) aponta que essas entidades organizavam eventos de 

cunho literário e musical e publicavam diversos periódicos que eram, inclusive, 

trocados entre os grêmios. A autora afirma que essa prática fazia parte da estratégia 

de formação dos professores adotada pelo governo paulista, ou seja, a função do 

grêmio secundarista não era de representatividade do corpo discente: 

 

[...] a formação pedagógica calcada nessas práticas coloca o grêmio como 
esfera privilegiada destas a partir da fundamentação do método intuitivo. 
Isto porque, no grêmio, o aluno desenvolvia uma série de atividades que 
deveria servir de modelo às atividades que deveria desenvolver no futuro 
como professor primário (SERRA, 2014, p. 12). 

 

Assim, compreende-se que o propósito das entidades estudantis, de acordo com 

Serra (2010, 2014, 2016) era contribuir com a formação dos alunos das escolas 

normais do estado de São Paulo. E concluí a autora: 

 

A composição dos grêmios, as normas de seu funcionamento e o acento 
das questões técnico-burocráticas não favoreciam a participação dos alunos 
de modo a contribuir decisivamente para a definição do projeto editorial e a 
publicação das revistas, assim concebe-se essas associações como 
instituições sob a tutela do diretor da escola, uma vez que os diretores das 
escolas sempre eram membros presidentes do grêmio (SERRA, 2014, p. 
14). 

 

A partir do excerto acima, percebe-se que a atuação dos estudantes por meio dos 

grêmios das escolas normais de São Paulo estava submetida aos diretores das 

instituições. Costa  (2013, 2016), ao analisar os livros de atas dos grêmios da Escola 

Normal Modelo de Belo Horizonte, entre os anos de 1930 e 1945, verificou que 

 

[...] apesar do grêmio ser aberto a todos os estudantes, no caso desse 
estatuto estava definido que somente poderia fazer parte da diretoria as 
alunas que fossem designadas pela professora de português. Depois dessa 
designação ocorreria a eleição por voto secreto entre as mesmas para 
definir a composição da diretoria (COSTA, 2013, p. 7). 

 

Costa (2013, 2016) ainda afirma que os grêmios daquele período tinham uma função 

pedagógica definida não pelos próprios alunos, mas por aqueles que eram 
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responsáveis por pensar e organizar a educação da época; os alunos eram apenas 

receptores dessas ideias e formados por elas: 

 

Os grêmios estudantis foram tomados nesse texto como uma experiência 
educativa da Era Vargas, sob orientação das propostas educacionais do 
movimento Escola Nova. De acordo com os seus postulados, o ato de 
aprender se torna mais significativo quando o aprendiz aprende fazendo. Os 
grêmios estudantis foram aqui considerados instituições escolares que 
estimulavam os estudantes, notadamente os secundaristas, a 
desenvolverem o seu aprendizado em atividades fora da sala de aula, 
embora dentro do ambiente escolar (COSTA, 2013, p. 11). 

 

É também o que defende Hauer (2015) ao afirmar que as primeiras agremiações do 

Colégio Pedro II, criadas no início da década de 1930, “[...] não tinham o objetivo de 

serem entidades de luta. O intuito principal era o de proporcionar um espaço onde o 

estudante pudesse se desenvolver intelectual e culturalmente” (HAUER, 2015, p. 

221). 

 

O mesmo é verificado em duas importantes escolas da cidade de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul, entre os anos de 1930 e 1960. Ao concluir a importância das 

atividades extracurriculares (entre elas a atuação no grêmio secundarista) de duas 

importantes escolas da referida cidade, Amaral (2003) afirma que 

 

[...] o grande número de atividades extra-curriculares que envolviam a todos 
que comungassem do ideário de cada uma das instituições, confirmando 
que o papel da escola na formação de seus alunos transcende à mera 
transmissão de conhecimentos. Portanto, aos alunos que desenvolvem 
práticas culturais fora dos limites da sala de aula, são propiciadas vivências 
e possibilidades de superação de conflitos, que acabam por produzir o 
conhecimento da realidade. E, indubitavelmente, tais vivências se refletem 
de maneira positiva no encaminhamento futuro dos alunos egressos 
(AMARAL, 2003, p. 319–320). 

 

De acordo com a literatura consultada, as primeiras agremiações do ensino 

secundário surgiram na Primeira República, com intuito pedagógico de proporcionar 

aos estudantes uma formação adequada às ideias pedagógicas hegemônicas, 

sejam elas as consideradas tradicionais, predominantes durante a Primeira 

República ou as escolanovistas, que ganhavam força durante o Estado Varguista 

(SAVIANI, 2013). O aspecto que se destaca é do grêmio como um espaço de 

formação dos estudantes. Estes, ao participarem de tais entidades discentes, não 

tinham autonomia para agir e nem tinham o objetivo de representar seus interesses. 
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Por isso, denominamo-las de grêmios escolares. Entretanto, pode-se afirmar que 

aquelas agremiações foram os embriões dos grêmios estudantis como os 

entendemos hoje, ou seja, como entidades representativas dos interesses discentes. 

 

4.1.2 Grêmios estudantis: a incorporação de um novo aspecto 

 

É interessante notar que os grêmios escolares, criados com o objetivo de se 

constituírem como uma ferramenta educativa, aos poucos, foram sendo 

transformados em entidades representativas dos interesses discentes. Hauer (2015) 

contribui para o entendimento dessa transformação ao analisar a produção de 

jornais e revistas publicados pelos alunos do Colégio Pedro II. A autora enfatiza que 

aqueles periódicos se constituíram no principal lócus de luta política utilizada pelos 

estudantes, tanto em relação às questões restritas ao espaço escolar quanto em 

assuntos que extrapolavam os muros da escola, em nível local e nacional. Os 

periódicos são anteriores às agremiações secundaristas e sua publicação era 

independente delas, entretanto estas passaram a ter um papel importante na sua 

produção à medida que eram fundadas. Nos periódicos, a autora observou a 

discussão para a criação da primeira associação de estudantes secundaristas do 

Brasil, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro 

(AMES), concretizada em 1939. 

 

Costa (2016) também colabora para o entendimento daquela transformação ao 

afirmar que os grêmios escolares entendidos pelos educadores escolanovistas como 

espaço de uma educação ativa 

 

“[...] se constituíram num dos mecanismos que deveriam contribuir para a 
formação de estudantes autônomos no seu processo de aprendizagem 
objetivando que se tornassem indivíduos ativos e cônscios de suas 
responsabilidades no futuro, dentro da sociedade em que estavam 
inseridos” (COSTA, 2016, p. 226). 

 

Ou seja, já havia uma forte discussão entre os educadores daquela época sobre as 

contribuições que tais agremiações poderiam promover para a formação de adultos 

autônomos e “ativos”. Entretanto, na prática, a autonomia dos estudantes era tolhida 

por meio de vários mecanismos, sejam eles instituídos especificamente no próprio 

ambiente escolar ou pela ditadura varguista. Hauer (2015) afirma que muitos alunos 
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do Colégio Pedro II, por exemplo, foram presos pela repressão institucionalizada 

pelo governo Vargas. Verifica-se, então, uma contradição no espaço escolar entre o 

discurso e a prática em relação à autonomia dos estudantes. Esta era um projeto de 

futuro para quando os discentes se tornassem adultos. Enquanto estudantes, eles 

somente poderiam ser formados, sem exercerem tal autonomia. Entretanto, no 

período do Estado Getulista, já é possível perceber, por meio da literatura 

consultada, um processo de transformação de alguns grêmios escolares em direção 

aos grêmios estudantis. 

 

Em relação ao período democrático, foi mais difícil encontrar informações sobre o 

funcionamento dos grêmios secundaristas. O que se tem são referências feitas em 

trabalhos contextualizados em outras épocas. Hauer (2015), por exemplo, ao 

pesquisar os periódicos produzidos pelos estudantes do Colégio Pedro II no período 

do Estado Getulista, afirma que 

 

Durante o Estado Novo, algumas dessas associações deixaram de existir e 
outras cessaram a realização de seus eventos. A partir de 1945, com a 
democratização em curso, os Grêmios estudantis se fortaleceram e se 
engajaram na vida política do país, sendo muitos ativos na campanha “o 
Petróleo é nosso” (HAUER, 2015, p. 197). 

 

Essa afirmação está em acordo com o verificado por Penna  (2003), que, ao analisar 

a participação de três jornais na campanha “O Petróleo é Nosso!”, encontra no 

Jornal Debates (edição de 19/03/1948) um manifesto assinado por diversas 

instituições, entre elas grêmios estudantis: 

 

Em Manifesto subscrito por todos os grêmios estudantis de São Paulo, e 
capitaneados pelo presidente do Centro Acadêmico Onze de Agosto, na 
sede deste, foi aprovada a Campanha Universitária de Defesa do Petróleo 
Nacional (PENNA, 2003, p. 91). 

 

Da mesma forma, esse entendimento é defendido pela UBES, em seu sítio 

eletrônico: 

 

[...] em 1948, os secundaristas lideraram a campanha “O Petróleo É Nosso”, 
que defendia a nacionalização desta riqueza. No rastro do sucesso da 
campanha, foi organizado o 1º Congresso Nacional dos Estudantes 
Secundaristas na Casa dos Estudantes, no Rio de Janeiro (UBES, acesso 
em 09/09/2017). 
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Biazzetto (2016) relata que o grêmio estudantil da Escola Estadual Júlio de 

Castilhos, em Porto Alegre, foi criado em 1943 e já nas suas primeiras diretorias, 

várias discussões e ações políticas foram implementadas. HAUER (2007) também 

colabora para a compreensão de que, no Período Democrático, os grêmios 

estudantis se fortaleceram enquanto entidades representativas dos interesses 

discentes, bem como na sua atuação frente às questões políticas que assolavam o 

país. Ao analisar “[...] as atitudes de subordinação e as estratégias de resistência 

que afloraram, durante os anos de ditadura, na comunidade escolar do Colégio 

Pedro II [...]” (HAUER, 2007, p. 7), a autora transcreveu depoimentos de ex-alunos 

que participaram do grêmio estudantil naquele colégio. Em relação à década de 

1950 e início dos anos de 1960, foi possível perceber, a partir daqueles 

depoimentos, que o grêmio estava ativo em diferentes unidades da escola, envolvia-

se em debates políticos em nível local e nacional, como a campanha “O Petróleo É 

Nosso”, e debatia questões internas como o fim da anuidade para sócios e a 

organização de eventos recreativos e culturais. 

 

Essa postura se mantém até o início do Regime Militar, mesmo com os diversos 

tipos de ataque que os grêmios secundaristas sofreram, tanto por parte dos poderes 

executivo e legislativo, quanto por novos diretores escolares e até de alguns 

professores. Ao ler as memórias de Alfredo Sirkis (1994) sobre sua atuação no 

grêmio estudantil do Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre os anos de 1965 e 1968, verifica-se 

também o grande envolvimento dos estudantes secundaristas daquela escola nas 

discussões e ações políticas que se desenvolveram no Brasil. O referido autor relata 

as ações que os alunos organizaram e/ou participaram, por exemplo, contra os 

acordos de cooperação educacional entre o Ministério da Educação brasileiro e a 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, conhecidos 

como “Acordos MEC-USAID”15 e os ataques à democracia por parte dos governos 

militares, e a favor da atuação livre dos grêmios estudantis nas escolas. 

 

                                            
15

  Os “Acordos MEC-USAID” foram assinados a partir de 1965 e consistiam em “[...] acordos de 

financiamento da educação brasileira com a intermediação da Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID)” (SAVIANI, 2013, p. 345). A perspectiva que pautou a 
implementação de projetos naquele período foi a tecnicista (SAVIANI, 2013). 
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Entre os anos de 1930 e 1970, observa-se uma progressiva apropriação dos 

grêmios secundaristas pelos estudantes e a reconfiguração daqueles espaços em 

locais de representação dos interesses discentes. O que antes era utilizado pelos 

professores como estratégia de ensino, passa a funcionar como espaço político para 

a organização dos estudantes e de resistência. As pesquisas explicitadas acima 

evidenciam que, na década de 1940, alguns grêmios secundaristas já haviam 

consolidado sua nova forma de atuar, superando a configuração de grêmios 

escolares, com caráter de promoção de eventos culturais, e submetidos tanto aos 

profissionais da educação quanto aos objetivos exclusivos de espaços educativos. A 

partir da campanha “O Petróleo é Nosso”, verifica-se, na literatura consultada, a 

participação de grêmios estudantis em questões políticas e na representação dos 

interesses dos estudantes secundaristas. 

  

4.1.3 O Regime Militar e os centros cívicos escolares: um retrocesso 

 

As ações do governo militar em relação ao movimento estudantil, como um todo, 

prejudicaram o desenvolvimento dos grêmios como espaços de representação 

discente e de discussão política. Hauer (2007) afirma que 

 

A partir de 1969, os grêmios foram irreversivelmente fechados, os jornais foram 

proibidos de circular e mais de cem alunos foram impedidos de prosseguir seus 

estudos no CPII [Colégio Pedro II] por causa de atividades políticas nos anos 

anteriores. Esses alunos não puderam se formar no Colégio Pedro II e obter seus 

diplomas de conclusão (HAUER, 2007, p. 147). 
 

Em relação à legislação no período da Ditadura Militar, a instituição da Lei nº 4.464, 

de 9 de novembro de 1964 (Lei Suplicy Lacerda) foi um duro golpe na organização 

dos grêmios estudantis de todo o país. Em seu artigo 14, as entidades estudantis 

(sejam de nível superior ou secundário) estavam vedadas do direito de 

manifestação. Além disso, restringia a autonomia dos grêmios secundaristas ao 

estabelecer, em seu artigo 18, sua submissão ao regimento escolar e à assistência 

obrigatória de um professor (BRASIL, 1964). 

 

Outra lei que tinha como objetivo o enfraquecimento da mobilização dos alunos 

dentro do espaço escolar foi o Decreto Federal 68.065, de 14 de Janeiro de 1971, 

que instituiu os centros cívicos escolares em substituição aos grêmios estudantis e 
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os associou à disciplina Educação Moral e Cívica, retirando-lhes o caráter de 

representação discente e os colocando como entidades promotoras de eventos 

culturais, esportivos e cívicos, associados à formação do cidadão obediente e 

submisso ao governo e à pátria. Além disso, em seu artigo 32, estava estabelecido 

que os centros cívicos funcionariam com a assistência de um professor indicado 

pelo Diretor do estabelecimento de ensino (BRASIL, 1971). Pescuma (1990) 

esclarece o que esse decreto representou, na prática, para a existência dos grêmios 

estudantis: “Na maioria dos casos, os CCE [Centros Cívicos Escolares] tiveram uma 

existência puramente formal ao longo da década de 1970” (PESCUMA, 1990, p. 57). 

E continua: “Durante a década de 70, como já foi referido, as escolas da rede 

pública estadual [de São Paulo] mantiveram os CCEs totalmente controlados pelo 

diretor do estabelecimento e pelo professor orientador” (PESCUMA, 1990, p. 59). 

 

A partir da literatura consultada, é possível concluir que as ações do governo 

durante o Regime Militar conseguiram desmobilizar os grêmios estudantis nas 

escolas de 1º e 2º graus. O movimento estudantil secundarista também se manteve 

enfraquecido, voltando a se estruturar somente na década de 1980. Esse fato 

representou um grande retrocesso na construção de grêmios secundaristas 

autônomos e capazes de conduzir, dentro dos limites da nossa atual sociedade, as 

rédeas da história de tais agremiações. 

 

Detemo-nos, nas seções anteriores, na construção do histórico dos grêmios 

secundaristas, de forma a compreender o seu desenvolvimento, no Brasil, desde 

sua criação até o período do Regime Militar e a identificar as objetivações históricas 

de tais entidades. Verificamos, por meio da literatura consultada, que muitas dessas 

entidades foram criadas por iniciativa dos profissionais da educação como espaços 

educativos para potencializar a aprendizagem ou dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido em sala de aula. Foi possível verificar, também, que, ao longo do 

tempo, alguns grêmios tornaram-se entidades representativas dos interesses 

discentes, inserindo os estudantes secundaristas em debates e ações políticas, 

sejam elas em nível local ou nacional. São exatamente essas duas objetivações 

históricas que consideramos importantes resgatar para o trabalho atual com os 

grêmios estudantis. Defendemos que tanto o aspecto da formação, comum nos 

grêmios escolares, quanto a atuação dos estudantes por meio dos grêmios 
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estudantis, de caráter mais político e representativo dos interesses discentes se 

configuram em importantes objetivações (DUARTE, 2013) que podem contribuir com 

atividade de tais entidades nos dias de hoje. Por isso, ao longo do nosso trabalho, 

propomos a construção do conceito de grêmio estudantil a partir desses dois 

aspectos: (1) o de espaço de formação; (2) o de espaço político de representação 

discente. 

 

4.2 GRÊMIOS ESTUDANTIS NA REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL: CAMINHOS 

EM CONSTRUÇÃO 

 

Para analisar as pesquisas que investigaram a atuação dos grêmios estudantis de 

1985 até os dias de hoje16, construímos um conjunto de perguntas com o objetivo de 

apontar aproximações e distanciamentos entre elas e também em relação ao nosso 

projeto, bem como identificar as conclusões a que os pesquisadores chegaram 

sobre os grêmios estudantis17. Assumimos, para tal, uma postura compreensiva de 

aproximação com os trabalhos examinados. Durante as análises, mantivemos a 

perspectiva de que o grêmio estudantil possui duas dimensões: o de representação 

dos interesses discentes e, por estar dentro do espaço escolar, o de formação dos 

estudantes. 

 

A título de melhor visualização por parte do leitor, os estudos levantados para esta 

seção foram sintetizados na tabela a seguir. Ressaltamos que não tivemos acesso a 

quatro, dos vinte e seis trabalhos encontrados no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes. Outros seis, que não constam na tabela a seguir, foram utilizados na 

construção do histórico dos grêmios secundaristas. 

                                            
16

  Tal recorte foi feito por conta da Lei Federal nº 7.398 de 1985, conhecida como Lei do Grêmio 

Livre. 
17

  As perguntas foram: 1. Qual é o objetivo principal da pesquisa? Que problema e que hipótese 

direcionou a pesquisa?; 2. Que abordagem teórica foi utilizada?; 3. Explicitou a metodologia?; 4. Fez 
levantamento a respeito dos conceitos que os estudantes têm sobre grêmio estudantil?; 5. Identificou 
os limites e as possibilidades da atuação dos alunos no espaço escolar por meio do grêmio 
estudantil?; 6. A que conclusões chegou? 7. Como abordou o aspecto formativo do grêmio estudantil? 
8. Como abordou o aspecto representativo do grêmio estudantil? 
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Quadro 2 – Pesquisas acadêmicas sobre os grêmios na atualidade 
PERÍODO DA 
PESQUISA 

ESCOLAS E CIDADES DO(S) GRÊMIO(S) 
PESQUISADO(S) 
 

TESES E DISSERTAÇÕES 
CONSULTADAS 

1989 Escolas estaduais da Grande São Paulo e escolas 
estaduais da Baixada Santista 
 

PESCUMA, 1990. 

2000 Uma escola estadual de Fortaleza (CE) e uma 
escola estadual em Maracanaú (CE) 
 

FERNANDES, 2001. 

2002 e 2003 Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto 
Alegre (RS) 
 

MELLO, 2004. 

2005 e 2006 Duas escolas estaduais em Barueri (SP) e duas 
escolas estaduais em Carapicuíba (SP) 
 

CARLOS, 2006. 

2005 e 2006 Uma escola municipal de São Paulo (SP) 
 

SANCHES, 2006. 

2006 Duas escolas de Ensino Médio da rede de pública 
de ensino do Distrito Federal (DF) 
 

LELES, 2007. 

2007 e 2008 Escola Estadual de Sorocaba (SP) 
 

MOURA, 2008. 

2009 Escola de Ensino Médio, pertencente a rede 
municipal de Contagem (MG) 
 

MARTINS, 2010. 

2009 e 2010 Escola Estadual de Ensino Médio e Técnico Parobé, 
em Porto Alegre (RS) 
 

MENDES, 2011. 

2009 e 2010 Uma escola da rede municipal de ensino de Porto 
Alegre (RS) 
 

OLIVEIRA, 2011. 

2011 Uma escola municipal de São Paulo (SP) 
 

IDELBRANDO, 2012. 

2012 Uma escola confessional católica do Rio de Janeiro 
(RJ) 
 

PINTO, 2013. 

2013 Uma escola estadual, São Paulo (SP) 
 

PONCHIO, 2014. 

2012 Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis (SC) 
 

SCANDOLARA, 2014. 

2014 Uma escola estadual de Itapetininga (SP) 
 

MORAES, 2015. 

2014 e 2015 Seis escolas de ensino médio, em Ponta Grossa 
(PR) 
 

BOUTIN, 2016. 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

O que logo saltou aos olhos foi a constatação quase unânime, na literatura 

consultada, de que as ações do grêmios estudantis são consideradas 

despolitizadas. Pescuma (1990) identificou que os alunos de 1º e 2º graus das 

escolas estaduais do Estado de São Paulo não tinham, no final da década de 1980, 

conhecimento a respeito da legislação sobre grêmios estudantis. A autora afirma 
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que a “[...] mobilização e organização dos alunos é ainda precária porque a 

sociedade não se apresenta com estrutura de participação e, consequentemente, a 

escola também tem dificuldade de agir nesta linha” (PESCUMA, 1990, p. 23). 

Fernandes (2001) constatou que falta aos gremistas das escolas analisadas em 

Fortaleza e em Maracanaú (CE) reflexão sobre a realidade vivenciada, 

conhecimento sobre o que é um grêmio estudantil e fundamentos e consistência 

teórica. O autor afirma ainda que isso enfraquece os estudantes enquanto grupo. 

Carlos (2006) relata que a forma como os grêmios são criados e incentivados nas 

escolas estaduais de Barueri e Carapicuíba (SP) esvaziam-nos do seu potencial 

crítico. Já para Moura (2008), os grêmios estudantis de escolas estaduais, 

localizadas no município de Sorocaba (SP) se constituem em espaços de propostas 

assistencialistas que despolitiza a ação de seus sujeitos, encaminhando os jovens à 

adaptação e não à problematização da realidade social. A autora associa esse fato 

às reformas políticas implementadas no Brasil na década de 1990, influenciadas 

pelo capital e sugeridas por agências internacionais como o BID e o FMI. Tais 

agências determinaram a maneira como governos implementaram reformas 

políticas, o que afetou o trabalho com grêmios estudantis e, acabou, por induzir uma 

associação entre protagonismo e resiliência, ação política e assistencialismo. Em 

sua pesquisa, a autora compreendeu que os estudantes não se apropriaram “[...] 

das objetivações que o movimento estudantil produziu no passado, não lhes sendo 

possível, por isso, contar com elementos que lhes permitam avaliar as proposições 

atuais relativas ao Grêmio Estudantil...” (MOURA, 2008, p. 145). Idelbrando (2012), 

por sua vez, verificou que, numa Escola Municipal de Ensino Fundamental de São 

Paulo, falta conhecimento sobre grêmio estudantil e sobre o histórico do movimento 

estudantil, tanto por parte dos estudantes quanto por parte do professor responsável 

pelo grêmio. A autora conclui, a partir da análise dos dados que  

 

[...] as iniciativas da escola em relação ao Grêmio expressam uma 
perspectiva mais para a tutelagem, de reprodução, pouco ampliando a 
potencialidade dos alunos na participação política e na melhoria do 
processo educativo na escola. [...] Aparentemente, não há estímulo à 
expressão da criticidade do alunado com vistas ao seu próprio 
desenvolvimento como cidadão (IDELBRANDO, 2012, p. 117).  

 

Boutin (2016) considera que essa despolitização está prevista na própria Lei Federal 

7.398/85, em que o grêmio é definido como uma entidade de representação apenas 
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para fins “[...] cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais” Brasil (1985), 

excluindo-se o caráter político. O mesmo, de acordo com a autora, verifica-se nos 

documentos oficiais publicados pelo governo do Paraná para incentivar a criação 

dos grêmios estudantis. 

 

Outro aspecto dos grêmios estudantis na atualidade que apareceu de forma 

recorrente na literatura acadêmica, é que os grêmios não têm autonomia para agir. 

Pescuma (1990) já alertava para a repressão que os estudantes sofriam por parte 

dos diretores ao levantarem questionamentos em relação ao estabelecido na escola. 

Fernandes (2001) afirma que existia  

 

[...] uma resistência, por parte dos demais participantes do colegiado 
[escolar], à participação do estudante nas tomadas de decisões sobre 
assuntos que, na maioria das vezes, lhes dizem respeito e das quais são o 
maior alvo (FERNANDES, 2001, p. 66). 

 

Carlos (2006) alerta para o fato de a organização dos grêmios estudantis estar 

enformada e controlada pelo Estado e seus executores, ficando os gremistas à 

mercê da boa vontade da direção da escola e dos professores. A autora conclui que 

o grêmio está esvaziado do seu potencial crítico. De acordo com Moura (2008), a 

autonomia dos gremistas é barrada por professores e equipe técnica da escola. 

Martins (2010), ao pesquisar uma Escola Municipal de Contagem (MG) que oferta o 

Ensino Médio, traz a visão que os jovens são infantilizados e suas ações 

desqualificadas pelos adultos. Afirma ainda que  

 

[...] a instituição escolar, da forma como se encontra organizada 
normalmente, privilegiando as aulas em sala, os tempos rígidos, uma 
atuação burocrática, tende em obstaculizar o jovem em sua participação e 
em seu processo de formação mais ampla. A participação ainda não é vista 
como inerente ao processo formativo educacional (MARTINS, 2010, p. 158). 

 

Boutin (2016) afirma que os gestores das escolas ferem a autonomia dos grêmios 

estudantis: 

 

Nos seis grêmios estudantis analisados foi constatado que as concepções 
comprometidas com a neutralização da atividade política emancipadora dos 
jovens são efetivadas por meio da figura do gestor. É nesse sentido que, o 
princípio da autonomia é pouco presente na prática dos grêmios estudantis 
[...] (BOUTIN, 2016, p. 99). 
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Todo esse processo de despolitização e de cerceamento das ações dos grêmios 

estudantis acaba determinando limites que reduzem as atividades promovidas por 

tais entidades. A análise da prática cotidiana dos grêmios estudantis possibilitou aos 

autores afirmarem que as atividades que os estudantes desenvolvem tem caráter 

assistencialista e esvaziado de uma característica política mais crítica que pudesse 

contribuir para que os alunos entendessem as origens dos problemas sociais. Por 

meio dos grêmios estudantis, os estudantes procuram desenvolver atividades 

voluntaristas e de substituição das funções do Estado. O levantamento que Boutin 

(2016) faz é ilustrativo do que os outros autores perceberam: das 32 ações 

desenvolvidas pelos grêmios estudantis e registradas em seus livros, 18 eram de 

caráter “festivo/recreativo”, 12 de caráter “reformista/assistencialista” e apenas 02 

foram classificadas pela autora como de caráter de “conscientização”. 

 

A partir da literatura consultada, identificamos três características gerais da atuação 

dos grêmios estudantis atualmente: 1) os estudantes não têm autonomia para agir 

em tais espaços; 2) suas ações são despolitizadas e; 3) os estudantes não 

conseguem se organizar dentro do espaço escolar de forma a representar 

coletivamente seus interesses. O que se pode concluir, a respeito das duas 

dimensões que defendemos para o trabalho com os grêmios estudantis, é que eles 

estão enfraquecidos equanto locus de representação dos interesses discentes e 

como espaços de formação dos estudantes. E isso, num momento em que a 

quantidade dessas entidades cresce rapidamente por todo o Brasil. Só no Estado de 

São Paulo, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, são mais de quatro 

mil e quinhentos grêmios estudantis atuantes na rede estadual de ensino18.  

 

 

                                            
18

  Informações obtidas no sítio http://www.educacao.sp.gov.br/gremio-estudantil. 
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5 O TRABALHO DE CAMPO: OS GRÊMIOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DA SERRA 

 

O trabalho de campo foi, inicialmente, dividido em dois momentos: (1) o 

mapeamento do funcionamento dos grêmios estudantis das escolas municipais da 

Serra; e (2) a aplicação das oficinas do curso de curta duração. O primeiro consistiu 

no levantamento sobre o funcionamento dos grêmios estudantis das escolas 

municipais da Serra, em relação ao ano de 2017. O segundo consistiu no 

oferecimento do referido curso, bem como em visitas de observação e levantamento 

de dados, no primeiro semestre de 2018 e no mês de outubro do mesmo ano, com 

os objetivos de identificar limites e possibilidades da atuação estudantil em suas 

respectivas entidades e de qualificar as ações dos gremistas. 

 

5.1 O MAPEAMENTO 

 

Neste momento da pesquisa, definimos como objetivo principal fazer o levantamento 

do funcionamento dos grêmios estudantis das escolas municipais da Serra, no 

Espírito Santo, referente ao ano de 2017. A Rede Municipal de Educação da Serra 

(ES) é composta, atualmente, de cento e trinta e seis unidades de ensino, sendo 

sessenta e nove centros municipais de educação infantil (CMEI) e sessenta e sete 

escolas de ensino fundamental (EMEF). Destas, quarenta e uma oferecem o Ensino 

Fundamental II, que compreende o ensino do 6º ao 9º ano, etapa em que Projeto 

Grêmio em Ação foi implementado19. Contamos com a participação de doze, das 

dezoito escolas em que o projeto foi realizado. 

 

Para a compreensão do funcionamento dos grêmios estudantis das escolas 

municipais da Serra, percorremos dois caminhos. Primeiro, analisamos os livros de 

atas dos grêmios estudantis e outras formas de registros sobre o funcionamento de 

tais entidades, que puderam ser encontradas nas escolas e na Secretaria Municipal 

de Educação da Serra; tal procedimento nos permitiu compreender a estrutura 

formal dos grêmios estudantis das escolas municipais da Serra definida nos 

documentos oficiais. Depois, procedemos à aplicação do roteiro de entrevista, 

                                            
19

      Dados levantados junto a Coordenação de Estatística da Secretaria Municipal de Educação 

da Serra, em maio de 2018. 
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utilizado como uma ferramenta para nos auxiliar no levantamento das informações 

necessárias para este primeiro momento. Para a aplicação do referido roteiro, 

definimos três categorias de sujeitos: um representante da escola a ser indicado 

pelo diretor escolar (podendo ser ele próprio); um representante da diretoria do 

grêmio estudantil, sendo escolhido pelos próprios membros; e um representante de 

alunos, que não faz parte da diretoria do grêmio. No caso da diretoria do grêmio 

estudantil não ter nenhum de seus membros estudando mais na escola, 

entrevistamos outro estudante, indicado pela equipe gestora da unidade de ensino. 

Para a realização da entrevista, os sujeitos da pesquisa foram convidados a estar 

com o pesquisador em uma sala reservada da escola, numa conversa individual que 

seguia um roteiro pré-estabelecido; entretanto, novas questões poderiam ser 

levantadas de acordo com o rumo das respostas. No total, foram feitas trinta e seis 

entrevistas, sendo seis diretores escolares, quatro pedagogos, dois professores, dez 

membros das diretorias gremistas e quatorze alunos não pertencentes à diretoria do 

grêmio estudantil. As duas etapas do mapeamento foram realizadas entre os meses 

de dezembro de 2017 e março de 2018. 

 

Finalizado o primeiro momento do mapeamento, pudemos identificar a estrutura 

formal dos grêmios estudantis, que nos remeteu, respeitadas as proporções em 

termos de complexidade, à estrutura de funcionamento da democracia brasileira, por 

ambas apresentarem uma estrutura formal representativa com mecanismos de 

participação direta da população nos processos de decisão, caracterizada pela 

divisão dos poderes, pelo controle da autoridade e pela liberdade eleitoral, sendo 

tudo definido em documentos oficiais. 

 

Os grêmios estudantis são entidades legais de caráter representativo, em que 

alguns alunos são eleitos para representar os interesses dos estudantes de cada 

escola (BRASIL, 1985). De acordo com a Lei Nº 7.398 de 04 de Novembro de 1985 

(BRASIL, 1985), em seu art. 1º § 2º e 3º, a organização e o funcionamento dos 

grêmios estudantis devem estar definidos em seus estatutos, aprovados pelo corpo 

discente de cada um dos estabelecimentos de ensino; ou seja, cada escola possui 

um grêmio estudantil com seu respectivo estatuto aprovado pelos próprios alunos. 

No estatuto estão definidas as normas gerais do funcionamento dos grêmios 

estudantis. No caso dos grêmios das escolas municiais da Serra, verificamos que 
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todos os onze20 estatutos a que tivemos acesso possuíam a mesma estrutura geral; 

tinham de sete a oito páginas e estavam divididos em sete capítulos, todos com os 

mesmos títulos e a mesma ordem: Capítulo I - Da denominação, sede, fins e 

duração; Capítulo II - Do Patrimônio, sua Constituição e Utilização; Capítulo III - Da 

Organização do Grêmio Estudantil; Capítulo IV - Dos Associados; Capítulo V - Do 

Regime Disciplinar; Capítulo VI – Do Processo Eleitoral; Capítulo VII - Disposições 

Gerais e Transitórias. Todos os grêmios estudantis estavam divididos em três 

instâncias deliberativas, cada uma com suas funções e formas de acesso definidas 

no estatuto: a Diretoria, o Conselho de Representantes de Turma e a Assembleia 

Geral. 

 

De forma geral e com poucas mudanças entre os estatutos, a Diretoria é a instância 

responsável pelo planejamento e execução de ações e atividades voltadas aos 

interesses dos alunos e por cuidar do patrimônio que o grêmio estudantil venha a 

possuir. Em todos os estatutos consultados, a Diretoria é dividida em cargos, que 

podem variar de escola para escola. Em nosso mapeamento, constatamos que os 

cargos da Diretoria variaram em quantidade (de oito a doze por escola), em 

nomenclatura (alguns eram coordenadores, outros presidentes ou, ainda, diretores) 

e em tipos (encontramos cargos diferentes entre os grêmios estudantis, tais como 

Diretor de Mulheres, Diretor de Meio Ambiente, Coordenador de Esportes e Cultura, 

Presidente de Comunicação e Ação Social, Tesoureiro, entre outros). Foram 

encontrados ainda, nos estatutos, suplentes entre os membros da diretoria gremista. 

Nas três escolas em que ministramos o curso de curta duração, a quantidade de 

cargos é a mesma, oito em cada uma delas, o que mudam são os nomes dos cargos 

e algumas poucas funções. No estatuto da EMEF “A”, os cargos são: (I) 

Coordenador Geral; II) Vice Coordenador Geral; III) Secretário; IV) Coordenador 

Financeiro; V) Coordenador de Esportes e Cultura; VI) Vice Coordenador de 

Esportes e Cultura; VII) Coordenador de Comunicação e Ação Social; VIII) Vice 

Coordenador de Comunicação e Ação Social); Na EMEF “B”, além dos oito cargos, 

estão definidos mais quatro suplentes: (I) Presidente Geral; II) Vice Presidente 

Geral; III) Secretário; IV) Tesoureiro; V) Presidente de Esportes e Cultura; VI) Vice 

                                            
20  Das doze escolas que conseguimos acesso para realizar o mapeamento, encontramos o 

estatuto do grêmio estudantil em onze. O estatuto gremista da EMEF “C” não foi encontrado nem na 
unidade de ensino e nem nos arquivos da Secretaria Municipal de Educação. 
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Presidente de Esportes e Cultura; VII) Presidente de Comunicação e Ação Social; 

VIII) Vice Presidente de Comunicação e Ação Social. Já na EMEF “L”, constam no 

estatuto os seguintes cargos: I) Coordenador Geral; II) Vice Coordenador Geral; III) 

Secretário; IV) Coordenador Financeiro; V) Coordenador de Esportes e Cultura; VI) 

Vice Coordenador de Esportes e Cultura; VII) Coordenador de Comunicação e Ação 

Social; VIII) Vice Coordenador de Comunicação e Ação Social. Em todas as escolas 

pesquisadas, consta nos estatutos, que a Diretoria deve ser escolhida por um 

processo eleitoral entre os associados do grêmio, que são os alunos matriculados, 

frequentes e que têm a idade mínima21 para participar das instâncias deliberativas. 

Os candidatos ao cargo devem formar chapas e se inscreverem no processo 

eleitoral. A chapa com mais votos assume a Diretoria. 

 

O Conselho de Representantes de Turma tem reponsabilidades diversas, tais como: 

discutir e votar as propostas da Assembleia Geral e da Diretoria do Grêmio 

Estudantil; zelar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio Estudantil e deliberar 

sobre casos omissos; apreciar as atividades da Diretoria do Grêmio Estudantil, 

podendo convocar, para esclarecimentos, qualquer de seus membros; deliberar, nos 

limites legais, sobre assuntos de interesse do corpo discente e de cada turma 

representada; divulgar nas suas respectivas classes as propostas e atividades do 

Grêmio e; eleger a Comissão Eleitoral que organizará as eleições. Para fazer parte 

do Conselho de Representantes de Turma, os alunos devem ter a idade mínima 

para participar das instâncias deliberativas e serem eleitos em suas respectivas 

turmas. Na maioria das escolas, o número de conselheiros por turma, estabelecido 

em estatuto, é dois22. 

 

Já a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação dentro do grêmio 

estudantil. Ela é responsável pela aprovação do Estatuto e de sua reformulação e 

por discutir e votar as teses, recomendações e propostas apresentadas por qualquer 

um dos alunos; é ela que tem o poder de suspender ou destituir diretores do Grêmio 

                                            
21

  Na EMEF “A” a idade mínima estabelecida em estatuto para participar das instâncias 

deliberativas é de 12 anos; já nas EMEF “B” e “L” é de 10 anos. 
22

    Na Portaria N nº 002/2016, da Secretaria Municipal de Educação da Serra, em que estão 

estabelecidas normas para a eleição dos conselhos de escola, está determinado, no art. 17, inciso I, a 
eleição de representantes de turma, sem definição de quantidade. Ou seja, além da previsão nos 
estatutos gremistas, a eleição de representantes de turma é uma ação obrigatória prevista por 
legislação municipal. 
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e que recebe e analisa os relatórios da Diretoria do grêmio e sua prestação de 

contas, entre outras funções. Todos os alunos associados ao grêmio estudantil 

podem participar da Assembleia Geral e têm direito à fala e ao voto. A Assembleia 

Geral pode ser convocada tanto pela Diretoria quanto pelo Conselho de 

Representantes de Turma ou pelos alunos da escola, respeitando determinações 

estatutárias. 

 

Nos relatórios do Projeto Grêmio em Ação, nos livros de atas dos grêmios e nos 

estatutos, apuramos que o período eleitoral para a definição da diretoria gremista se 

constituía em um momento muito rico para que os estudantes pudessem começar a 

compreender, na prática, todo o processo de escolha de representantes que temos 

estabelecido na democracia brasileira. Desde o momento inicial, com a escolha da 

Comissão Eleitoral e a composição das chapas, passando pela forma de fazer 

campanha (esta com definição de propostas, organização de debates, propaganda e 

fiscalização por parte da Comissão Eleitoral), e concluindo com a eleição em si (com 

elaboração de cédulas, organização da forma de votação, apuração e validação do 

resultado), o processo todo se constitui em um momento em que toda a escola fica 

envolvida com o objetivo de elaborar propostas entre os alunos e eleger os membros 

da diretoria gremista. Foi verificado, nos relatórios e nos livros de atas dos grêmios 

estudantis pesquisados, que esse processo aconteceu no ano de fundação de cada 

um dos grêmios estudantis e foi se tornando inconstante com o passar do tempo. No 

ano de 2015, em todas as escolas que já haviam grêmios estudantis fundados, as 

eleições aconteceram. Em 2016, algumas poucas escolas não realizaram as 

eleições como previsto em estatuto. Já em 2017, como será demonstrado ainda 

neste capítulo, o processo eleitoral gremista aconteceu em, apenas, cinco unidades 

de ensino. 

 

No mapeamento, também conseguimos identificar a maneira como a estrutura 

formal dos grêmios estudantis se concretiza e o seu funcionamento acontece nas 

escolas municipais da Serra. Neste aspecto, focamos na verificação sobre quais 

grêmios estudantis estavam organizando as eleições, para a suas diretorias, de 

acordo com seus próprios estatutos e quais desenvolveram ações na escola, ou no 

seu entorno, no ano de 2017. Em relação às ações, cabe destacar que não 

definimos previamente o que seria classificado como uma ação. Nosso objetivo foi 
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nos aproximarmos da realidade dos grêmios estudantis, das escolas municipais da 

Serra, e compreender que ações os estudantes estão executando à frente dessas 

entidades. O procedimento que adotamos foi construir um caminho metodológico 

que partisse das ações desenvolvidas nas escolas, pelos gremistas, e de como 

estes compreendem suas atuações, para, então, captar a realidade dos grêmios 

estudantis no espaço escolar. E não criar, a priori, um quadro de ações que 

pudessem ser identificadas como tal, para depois enquadrá-las em uma categoria. 

 

O objetivo do caminho que traçamos para o nosso percurso metodológico foi 

apreender, primeiramente, a realidade objetiva do contexto escolar, pois 

compreendemos que é a partir dela que os sujeitos que atuam na escola constroem 

suas concepções. Pautamo-nos, pois, no pressuposto materialista (MARX E 

ENGELS, 2007). É necessário entender primeiramente o que tem acontecido nas 

escolas em relação aos grêmios: as ações que têm sido implementadas, os conflitos 

surgidos, os obstáculos encontrados na execução de ações, para, assim, procurar 

compreender o que os sujeitos que atuam no espaço escolar entendem sobre tais 

agremiações. Essa apreensão da realidade, que na verdade é a apreensão da sua 

aparência, é o início da nossa pesquisa e está baseada nas afirmações que Martins 

(2006) defende sobre a necessidade de primeiro captar a manifestação fenomênica 

do mundo empírico para depois, por meio da mediação dos conceitos e da 

abstração, alcançar sua essência. 

 

A partir dos dados levantados, nesta aproximação inicial com os grêmios estudantis, 

criamos três categorias de análise, que foram pensadas a partir de dois critérios: 1) 

o processo eleitoral das diretorias dos grêmios estudantis; 2) as ações 

desenvolvidas por seus membros. 

 

De acordo com a Lei Nº 7.398 de 04 de Novembro de 1985 (BRASIL, 1985), é no 

estatuto que estão definidas as normas gerais do processo eleitoral, tais como a 

periodicidade das eleições, a idade mínima para poder votar e se candidatar, entre 

outras. Ainda na referida lei, em seu art. 1º, § 3º, está determinado que a escolha 

dos dirigentes e dos representantes do grêmio estudantil deve ser realizada pelo 

voto direto e secreto de cada estudante. É com base em tais definições que 

pensamos o primeiro critério para a organização das categorias de análise do 
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funcionamento dos grêmios estudantis, que é a eleição da diretoria gremista 

ocorrendo de acordo com os estatutos próprios de cada entidade e com participação 

do corpo discente da escola. 

 

O segundo critério tem como base as ações que os grêmios estudantis 

desenvolveram no ano de 2017, tanto aquelas propostas e planejadas pelos próprios 

estudantes, quanto aquelas propostas e planejadas pela equipe gestora da escola 

ou outros profissionais da educação. O que importa para a caracterização do 

funcionamento ou não dos grêmios estudantis, em nossa pesquisa, é se tal entidade 

está desenvolvendo algum tipo de ação por meio de sua diretoria e que tal ação seja 

em benefício do corpo discente, de forma a acrescentar às atividades já 

desenvolvidas na escola, novas ações que partam do interesse dos estudantes.  

 

5.1.1 Processo eleitoral para a diretoria dos grêmios estudantis 

 

Com os dados das primeiras aproximações com os grêmios estudantis em mãos, e 

considerando como ação todas aquelas que os entrevistados afirmaram terem sido 

desenvolvidas em 2017 pelas diretorias gremistas e que, de alguma forma, 

beneficiaram os estudantes representados, procedemos à classificação, com o 

seguinte resultado: 

 

Quadro 3 – Classificação dos grêmios de acordo com as categorias de análise 

CATEGORIAS GRÊMIOS COM 
ELEIÇÃO E COM AÇÃO 
DESENVOLVIDA 

GRÊMIOS SEM ELEIÇÃO 
E COM AÇÃO 
DESENVOLVIDA 

GRÊMIOS SEM ELEIÇÃO 
E SEM AÇÃO 
DESENVOLVIDA 

DESCRIÇÃO Grêmios estudantis em 
que as eleições para sua 
diretoria estejam 
ocorrendo de acordo com 
seus estatutos e que 
desenvolveram algum 
tipo de ação no ano de 
2017. 
 

Grêmios estudantis que 
não elegem suas diretorias 
como está previsto no 
estatuto, entretanto 
desenvolvem ações no 
ano de 2017. 

Grêmios estudantis que 
não têm uma diretoria 
eleita conforme seu 
estatuto e nem 
desenvolveram ações em 
2017. 

ESCOLAS EMEF E; EMEF F; 
EMEF G; EMEF L; 
EMEF M. 

EMEF B; EMEF D; 
EMEF H; EMEF I; 
EMEF J. 

EMEF A; EMEF C. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Na aproximação inicial com os grêmios estudantis da Serra, chamou-nos atenção o 
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fato de que em sete escolas não ocorreram, em 2017, eleições para a diretoria do 

grêmio estudantil. Em todos os estatutos a que tivemos acesso – onze das doze 

escolas pesquisadas – está previsto que o mandato da diretoria dos grêmios 

estudantis é anual, ou seja, há necessidade de que as eleições aconteçam todo ano; 

entretanto, não é o que vem ocorrendo na maioria das escolas pesquisadas. 

 

Pelo quadro acima é possível visualizar que o fato de não ocorrer eleições, em 2017, 

não impediu a realização de ações pela diretoria do grêmio estudantil. Em cinco 

escolas em que as eleições não foram realizadas, os gremistas afirmaram terem 

desenvolvido ações que, de alguma forma, beneficiaram os alunos da escola. 

Entretanto, pudemos observar, nas falas dos entrevistados, que a falta do processo 

eleitoral gerou obstáculos à atuação dos estudantes por meio dos grêmios 

estudantis. As unidades de ensino “A”, “C”, “H” e “J”, por exemplo, não possuem 

mais nenhum membro da diretoria do grêmio estudantil matriculado na escola; todos 

já saíram. Já nas unidades “D” e “I”, a diretoria funciona com menos da metade dos 

integrantes previstos em estatuto. Os estudantes, então, estavam com sua 

representação gremista enfraquecida ou inexistente. 

 

E não apenas nessas escolas, a representação estudantil estava enfraquecida. Na 

EMEF “B”, em que a maioria dos membros da diretoria gremista se mantinha na 

escola, apesar de não ter acontecido eleição em 2017, e nas escolas “F” e “M”, que 

realizaram eleições para a direção do grêmio estudantil naquele ano, a 

representação dos interesses discentes, de acordo com relatos dos próprios 

gremistas e de outros estudantes, ficou comprometida e não atendeu às 

expectativas dos alunos. O estudante entrevistado da EMEF “M” afirmou que, 

durante a campanha, os candidatos estiveram muito próximos dos alunos, 

perguntando o que queriam que fosse feito na escola; mas, depois da eleição, o 

entrevistado afirma que não conseguiram fazer nada. O diretor gremista da mesma 

escola afirma que conflitos internos, a desunião dos gremistas e as proibições da 

equipe gestora da escola impossibilitaram o desenvolvimento mais efetivo das ações 

requeridas. 

 

A partir das análises dos dados que conseguimos levantar nesse primeiro contato 

com os grêmios estudantis das escolas municipais da Serra (ES), podemos afirmar 
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que, após as eleições, há um distanciamento entre os membros da diretoria gremista 

e os alunos representados, como se o grêmio estudantil fosse formado apenas por 

sua diretoria. Nenhum estudante entrevistado sabia o que era a Assembleia Geral 

ou o Conselho de Representantes de Turma, apesar de essas instâncias 

deliberativas constarem em todos os estatutos consultados. Elas garantem que a 

maioria dos alunos participe das decisões e dos planejamentos do grêmio estudantil; 

entretanto, no ano de 2017, não funcionaram em nenhuma das escolas 

pesquisadas. Tal situação precisa de uma maior investigação, o que será feito na 

próxima fase da nossa pesquisa. Todavia, arriscamo-nos a afirmar que ela pode ter 

relação com os processos eleitorais que, quando acontecem, não estão sendo 

suficientes para que os alunos entendam que os membros eleitos são 

representantes de seus interesses e que grêmio estudantil é formado por todos os 

alunos da escola. 

 

O processo eleitoral não é apenas uma burocracia do funcionamento dos grêmios 

estudantis ou somente o momento de escolher os representantes. Defendemos que, 

dentro de uma democracia representativa como a nossa, o período de eleição 

contribui para o incentivo a importantes discussões relativas aos interesses dos 

representados. No caso dos grêmios estudantis, potencializar tal período contribui 

para que os estudantes debatam suas necessidades e ideias, amadureçam seus 

posicionamentos frente às condições das escolas, reconheçam-se enquanto 

segmento com posicionamentos próprios e compreendam o funcionamento de um 

aspecto importante do nosso sistema democrático: a escolha dos nossos 

representantes. 

 

Na perspectiva que sustentamos para o trabalho com os grêmios estudantis – de 

que eles se constituem enquanto entidades representativas dos interesses discentes 

e enquanto lócus privilegiado de formação dos estudantes – o período eleitoral se 

constitui num momento importante do processo, exatamente por contemplar os dois 

aspectos mencionados acima. Enquanto entidade representativa dos interesses 

discentes, os grêmios estudantis têm, em seus períodos eleitorais, um potencial 

espaço para a construção conjunta de propostas que representem as necessidades 

dos alunos de cada unidade de ensino, podendo criar estratégias para que cada 

chapa concorrente construa coletivamente propostas coerentes com as perspectivas 
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dos estudantes que serão representados. Além disso, esse momento possui grande 

potencial para que os alunos candidatos, e mesmo os que apenas irão votar, 

analisem a situação da escola e seu contexto, com o objetivo de propor ações 

eficientes e que possam caminhar em direção a uma participação mais efetiva dos 

alunos nos espaços de decisão da escola. Assim, o processo eleitoral pode 

potencializar o caráter de representatividade dos grêmios estudantis. 

 

Além do mais, tal processo contribui para que os estudantes entendam na prática 

uma parte do nosso sistema democrático que diz respeito à formação das chapas, 

às campanhas eleitorais, à escolha dos candidatos, à apuração dos votos e aos 

recursos que podem ser impetrados em caso de irregularidades constatadas. É um 

momento que também possui um caráter formativo e que pode viabilizar a 

apropriação de conhecimentos importantes, por parte dos alunos, relativos ao nosso 

sistema democrático. Defendemos que, ao participar ativamente do grêmio 

estudantil e dos processos que o envolvem, os estudantes têm possibilidade de se 

apropriarem de conhecimentos a respeito do nosso processo democrático e se 

objetivarem nas ações atreladas a tal atividade. 

 

Duarte (2013) afirma que “[...] a relação entre os processos de objetivação e 

apropriação constitui a dinâmica fundamental da formação do gênero humano e dos 

indivíduos” (p. 21) e que tal relação produz transformações das necessidades 

humanas e, consequentemente, transformação da realidade. O ser humano 

revoluciona o mundo material a partir de necessidades que são criadas por ele, 

numa relação dialética com a realidade em que vive. Essa nova necessidade se cria 

a partir da vivência do mundo material, ela não é criada unicamente por um exercício 

mental de imaginação de novas possibilidades. Entretanto, não é somente a partir 

da vivência que essas novas necessidades vão sendo criadas. Para isso, o ser 

humano precisa se apropriar dos conhecimentos sistematizados pela humanidade e 

precisa se objetivar na realidade vivida, ou seja, ele aprende formas de atuar sobre a 

realidade, atua sobre essa realidade, constrói-se enquanto indivíduo e cria novas 

necessidades frente a essa realidade vivida. A partir dessas novas necessidades, 

ele revoluciona a realidade. Lembrando que o ser humano é um ser social e por isso 

todo esse processo se dá de forma coletiva e em contextos históricos específicos. 
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Defendemos que a apropriação do conhecimento se faz ao vincular educação e 

trabalho, ao aliar teoria e prática. Della Fonte (2014) contribui para entendermos a 

importância do trabalho no processo educativo 

 
O trabalho é, portanto, uma ação corporal intencional e, como tal, envolve a 
plenitude das capacidades intelectuais e sensitivas do ser humano. É este 
agir corporal transformador que mobiliza e demanda o pensar, isto é, a 
construção da consciência. A atividade de pensar não é concedida ao ser 
humano por um ser fora dele. É a própria materialidade corporal o substrato 
da capacidade racional (DELLA FONTE, 2014, p. 389). 

 

Entendemos, então, que é a partir da ação sobre a realidade que o estudante 

mobilizará suas “capacidades intelectuais e sensitivas” para alcançar os objetivos a 

que se propôs. É nessa relação de apropriação e objetivação que reside a 

importância em aliar processos educativos à prática social. No caso específico dos 

grêmios estudantis, oportunizar que os alunos atuem em tais entidades cria 

condições reais para que os estudantes compreendam a nossa democracia a partir 

da sua vivência em uma entidade representativa. Nesse sentido, a atuação por meio 

dos grêmios estudantis possibilita aos estudantes se apropriarem de conteúdos 

relativos ao modelo democrático vigente em nossa sociedade. 

 

5.1.2 As ações desenvolvidas pelos grêmios estudantis 

 

O levantamento e a análise sobre as ações desenvolvidas pelas diretorias gremistas 

foi muito difícil por dois motivos. Primeiro, pela divergência em relação às respostas 

dadas pelos entrevistados – em dez das doze escolas pesquisadas, as informações 

sobre as ações variaram em relação ao tipo da ação, à quantidade de ações e até 

mesmo em relação à execução ou não da ação. Segundo, pela falta de registros 

referentes às ações, tanto em relação às reuniões da diretoria do grêmio estudantil 

para tomadas de decisão, quanto em relação a seus planejamentos e avaliação da 

ação. Em nenhuma das escolas foi encontrado esse tipo de registro relativo ao ano 

de 2017. Tal situação gerou para a pesquisa um problema metodológico, tendo em 

vista que não seria possível afirmar, com certeza, quais ações foram realmente 

executadas pelos grêmios estudantis. Desde já, defendemos que este problema não 

desqualifica o mapeamento ou o torna incoerente com a perspectiva do materialismo 

histórico-dialético. Ele nos exige um maior cuidado na interpretação dos dados e na 
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condução da pesquisa.  

 

Cito um exemplo para esclarecer melhor a questão. Na EMEF “B”, a gremista 

entrevistada afirmou que a única ação que a entidade estudantil desenvolveu em 

2017 foi solicitar a diretora a organização da feira de ciências, o que, segundo ela, 

foi atendido. Essa ação não foi relatada pela diretora escolar, durante sua entrevista, 

como uma ação desenvolvida pelo grêmio estudantil. Já a estudante entrevistada, 

que não faz parte do grêmio, percebeu essa ação de outra maneira: não a viu, 

apenas, como uma solicitação dos membros do grêmio à direção escolar; afirmou 

que a referida ação – que chamou de feira cultural – foi executada pelo grêmio; ou 

seja, na visão da estudante, a feira cultural deixa de ser uma ação de solicitação e 

passa a ser uma atividade implementada pelo grêmio. Não conseguimos, visto a 

falta de registro comentada anteriormente, ter certeza se a feira cultural foi uma ação 

de solicitação do grêmio, ou se foi executada por ele, ou ainda se ele nem teve 

participação em tal ação. 

 

Em situações como essa, o que procuramos compreender foi a percepção dos 

gremistas sobre os limites e possibilidades de suas atuações à frente das entidades 

discentes. No caso relatado, inferimos que a gremista entendeu que sua 

possibilidade de ação era solicitar a diretora da escola que promovesse a feira de 

ciências. Sua ação não passou pela possibilidade de planejar e organizar tal evento. 

Compreender a postura da gremista contribui para que possamos oportunizar a ela 

qualificar suas ações frente ao grêmio estudantil. Por isso, diante de tais 

divergências, consideramos as respostas dos gremistas para a classificação dos 

grêmios dentro das categorias de análise. 

 

Feito o esclarecimento, e a partir das ações identificadas pelos entrevistados como 

aquelas que a diretoria do grêmio estudantil desenvolveu ou participou, criamos seis 

categorias que denominamos “tipos de ações”, explicitadas no quadro a seguir. 
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Quadro 4 – Tipos de ação desenvolvida pelos grêmios 
T

IP
O

S
 D

E
 A

Ç
Ã

O
 SOLICITA-

ÇÃO AO 
DIRETOR 
ESCOLAR 
E/OU 
CONSELHO 
DE ESCOLA 
 

ATIVIDADE 
RECREATI-
VA E/OU 
CULTURAL 

CAMPANHA 
DE 
CONSCIEN-
TIZAÇÃO 

ARRECADA
ÇÃO DE 
VERBA 

CAMPANHA 
DE 
DOAÇÃO 

PROTESTO 

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 

Ação que 
visava 
solicitar ou 
pressionar a 
equipe 
gestora da 
escola ou o 
Conselho de 
Escola a 
desenvolver 
ações 
específicas 
em benefício 
dos alunos. 

Ação de 
organização 
ou 
participação 
em eventos 
culturais e/ou 
recreativos 
para os 
alunos, tais 
como colocar 
música 
durante o 
recreio, 
promover 
show de 
talentos e/ou 
atividades 
esportivas. 

Ação de 
organização 
ou 
participação 
em 
atividades 
que visaram 
a divulgação 
de algum tipo 
de 
informação 
junto aos 
alunos, como 
a importância 
dos cuidados 
com a voz ou 
assédio 
sexual.  

Ação 
desenvolvida 
com o intuito 
de arrecadar 
verba para o 
grêmio 
estudantil 

Ação de 
organização 
ou 
participação 
com o intuito 
de arrecadar 
doações 
diversas a 
alunos ou 
pessoas fora 
da escola 

Ação de 
reivindicação 
que extrapola 
a solicitação, 
com 
organização 
de 
manifestaçõe
s e de atos 
práticos para 
exigir algo da 
equipe 
gestora da 
escola ou de 
políticos. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Ao analisar as respostas dos entrevistados, foi possível perceber a diferença dos 

entendimentos que cada sujeito da pesquisa teve sobre as ações que os grêmios 

estudantis desenvolveram, ao longo do ano de 2017. Em apenas duas escolas não 

encontramos divergências: são, exatamente, as escolas em que todos os 

entrevistados afirmaram que o grêmio estudantil não desenvolveu nenhuma ação 

naquele ano. Em todas as outras, houve divergências, que variaram em relação ao 

tipo da ação (em sete escolas), à quantidade de ações desenvolvidas (em oito 

escolas) e, até mesmo, em relação à existência ou não de ações desenvolvidas pela 

diretoria gremista (em três escolas). 

 

A partir de tal constatação, foi possível verificar que a comunicação entre a diretoria 

do grêmio estudantil e os alunos representados não permite que estes visualizem 

ações que os diretores gremistas implementam ou, pelo menos, tentam. Um 

exemplo claro é a ação do tipo “Solicitação ao Diretor Escolar e/ou Conselho de 

Escola”, que gremistas de seis escolas afirmaram ter desenvolvido com sucesso; 

entretanto, nessas seis escolas, apenas um estudante que não faz parte da diretoria 
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relatou tal ação, durante sua entrevista. Outro exemplo pode ser retirado de duas 

escolas, em que os gremistas afirmaram ter desenvolvido ações, mas os estudantes 

entrevistados não lembraram nenhuma ação executada pela diretoria do grêmio 

estudantil ou que tenha tido participação de seus membros. Constatamos também 

que nenhum estudante entrevistado consegue se lembrar, pelo menos, da metade 

dos membros da diretoria do grêmio estudantil de sua escola. No quadro abaixo, 

estão o total de ações identificadas por cada grupo de sujeitos da pesquisa.  

 

Quadro 5 – Total de ações identificadas pelos entrevistados para cada tipo de ação 

 
 

SOLICITA-
ÇÃO AO 
DIRETOR 
ESCOLAR 
E/OU 
CONSE-
LHO DE 
ESCOLA 
 

ATIVIDADE 
RECREATI
VA E/OU 
CULTURAL 

CAMPA-
NHA DE 
CONSCIEN
TIZAÇÃO 

ARRECA-
DAÇÃO DE 
VERBA 

CAMPA-
NHA DE 
DOAÇÃO 

PROTESTO 

ESTUDAN
TES 
 

03 13 01 00 01 01 

GREMIST
AS 
 

07 10 02 01 01 02 

PROFISSI
ONAIS 
 

03 14 05 02 00 02 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Ressaltamos, ainda, que há nas escolas uma forte dependência dos gremistas em 

relação à equipe gestora, no que diz respeito ao planejamento e à execução de 

ações. Em pelo menos nove escolas, foi relatado, por alunos ou por profissionais, 

algum tipo de interferência sobre as iniciativas dos grêmios estudantis ou mesmo a 

dependência que os estudantes têm, em relação aos profissionais da escola, para 

conseguirem colocar em prática suas ações. Ideias explicitadas por afirmações 

como “A direção escolar filtra as ideias do grêmio junto com pedagogos e 

coordenadores”, “Os gremistas recebem orientações sobre o que pode e o que não 

pode fazer”, “Os alunos não têm maturidade para agir por si mesmos”, ou “Por conta 

do calendário apertado, não articulamos [equipe gestora da escola] o grêmio e suas 

atividades ficaram paradas” foram comuns nos discursos tanto dos alunos quanto 

dos profissionais entrevistados. 
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Novamente, os dados apontam que os grêmios estudantis estão enfraquecidos em 

relação aos dois aspectos que defendemos para sua organização. A maioria das 

ações não pareceu envolver mobilização dos alunos da escola, aproximando-se 

mais, a nosso ver, de ações isoladas sem pretensão de possibilitar a organização 

dos estudantes enquanto segmento com ideias e necessidades próprias, nem de 

criar condições para que eles pudessem se apropriar de conhecimentos relativos a 

nossa democracia. Mesmo os protestos organizados em duas escolas, que tiveram 

como foco a manutenção das assistentes de serviços gerais no quadro da escola 

diante a possibilidade de demissão ou de remoção para outras unidades de ensino, 

não foram entendidos por nós como um movimento que contribuísse para a 

consolidação sistemática dos dois aspectos referidos acima. Em tais movimentos de 

protestos, os estudantes mostraram capacidade de resistência frente a uma 

determinação política da Prefeitura Municipal da Serra e, inclusive, conseguiram 

resultados positivos, mantendo as ASGs em suas escolas. Entretanto, nessas duas 

escolas existiram, em 2017, demandas que os próprios alunos levantaram e que não 

foram atendidas, como colocar música no recreio, organizar uma sala de artes ou 

realizar um “passeio”. Demandas essas, relativamente, mais simples e que não 

tiveram a mesma organização e atitude por parte dos alunos, para que pudessem 

ser implementadas. 

 

Os alunos das escolas municipais da Serra estão no momento inicial de organização 

de suas entidades representativas. É um processo longo e exige sistematização 

tanto das ações que os estudantes organizam – sejam elas mobilizações, protestos, 

eventos ou ainda a participação nos espaços de decisão – quanto das 

oportunidades formativas que o grêmio pode oferecer. Compreendemos, por meio 

do mapeamento, que os estudantes e os profissionais das escolas e da própria 

Secretaria Municipal de Educação estão, ainda, explorando os limites e as 

possibilidades de ação e de aprendizagem que podem ser desenvolvidas a partir 

dos grêmios estudantis. Esse é um passo importante para que possamos dar um 

salto qualitativo no trabalho com essas entidades discentes, de forma que elas se 

constituam em espaços de representação dos interesses estudantis e de formação. 
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5.2 POSSIBILIDADES DE TRABALHO COM OS GRÊMIOS ESTUDANTIS A 

PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A partir dos dados levantados em relação aos grêmios estudantis das escolas 

municipais da Serra, elaboramos um curso de curta duração com dois objetivos 

principais: (1) contribuir com a qualificação da prática social (SAVIANI, 1999) dos 

alunos, no que diz respeito à efetiva participação dos adolescentes nos espaços 

escolares de decisão; (2) possibilitar uma maior aproximação com os grêmios 

estudantis para compreendermos os limites e as possibilidades de atuação dos 

estudantes por meio de tais entidades. Nesse sentido, o curso se constituiu como 

espaço de apropriação do conhecimento sistematizado para os estudantes e como 

período para coleta de dados para aprofundamento da nossa compreensão sobre o 

funcionamento dos grêmios estudantis. 

 

Um dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica é que a natureza humana não é 

um dado biológico, ou seja, não é algo inato. Saviani (2011) afirma que a natureza 

humana é produzida histórica e socialmente pelo próprio ser humano, sobre a base 

da natureza biofísica. Assim, é necessário oportunizar, a cada indivíduo, meios de se 

apropriar dos elementos culturais, histórica e socialmente produzidos pela 

humanidade, de forma que ele se humanize. Nessa perspectiva, 

 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz 
respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 
tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 
formas mais adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 2011, p. 13). 

 

A educação, então, tem a função histórica de possibilitar aos sujeitos o processo de 

humanização por meio da apropriação dos elementos culturais produzidos, sejam 

eles conceitos, ideias, atitudes ou habilidades. É com esse objetivo principal – de 

oportunizar a apropriação de conhecimentos – que organizamos nosso trabalho com 

os grêmios estudantis, sem deixar de considerar que tais entidades têm a função de 

representar os interesses discentes. 
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Especificamente para a educação fundamental, Saviani afirma que as ciências 

sociais devem ser organizadas de tal forma que oportunizem aos alunos  

 

[...] compreender as relações entre os homens, as formas como eles se 
organizam, as instituições que criam e as regras de convivência que 
estabelecem, as quais vão implicar a definição de direitos e deveres” 
(SAVIANI, 2008, p. 234). 

 

Assim, tendo como foco o trabalho com os grêmios estudantis, consideramos 

essencial oportunizar, aos alunos, conhecimentos sobre as instituições democráticas 

existentes e as formas de construção das regras sociais, as quais estamos 

submetidos. No caso específico da nossa pesquisa com os grêmios estudantis, 

definimos três conteúdos para trabalharmos durante as oficinas planejadas: 1) o 

conceito de democracia; 2) o funcionamento das instituições democráticas 

brasileiras, com foco nas escolas; 3) a história do movimento estudantil, com foco 

nos grêmios estudantis e nos movimentos de ocupação escolar. 

 

Compreendemos que os conteúdos que definimos para as oficinas se constituem em 

objetivações humanas que precisam ser apropriadas pelos indivíduos da nossa 

sociedade, pois possibilitam aos sujeitos participarem da vida em sociedade, 

especificamente dos fenômenos que dizem respeito à representação democrática e 

à atuação nos espaços de decisão. A formação dos indivíduos para se tornarem 

cidadãos atuantes na sociedade atual exige a apropriação de conhecimentos à 

altura da complexidade da organização social que temos hoje. É nesse sentido que 

Saviani (2008) alerta: 

  

o nível de desenvolvimento atingido pelas formações sociais 
contemporâneas em geral e pela formação social brasileira em particular, 
coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos 
sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar 
ativamente da vida em sociedade” (p. 234). 

 

Nessa perspectiva, faz-se necessária uma formação que desenvolva a capacidade 

dos indivíduos de participarem nos espaços de decisão estabelecidos na sociedade 

atual, tornando-os aptos a utilizar as ferramentas institucionais que foram criadas ao 

longo da história. Participar das decisões dentro do atual modelo democrático que 
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temos não é tarefa simples. Requer conhecimento de uma série de mecanismos e 

instituições que têm um funcionamento complexo e que, portanto, exige uma 

formação de longo prazo e de nível correspondente. 

 

A democracia brasileira possui uma série de instrumentos institucionalizados que 

garantem a participação da população na definição de políticas, na fiscalização e na 

destinação de verbas públicas, na organização e no planejamento de ações e na 

construção de princípios legais (MACEDO, 2018; MILLON, 2010). Nesse sentido, 

Macedo (2008) defende a tese de que a democracia brasileira estabelecida na 

constituição de 1988 é do tipo participativa: 

 

Assim, a Constituição institui, como paradigma, a democracia participativa, 
reconhecendo o sufrágio universal, inserindo institutos da democracia 
direta, como referendo, plebiscito e iniciativa popular e proporcionando 
outros meios de participação e controle da sociedade nas decisões políticas 
e nas atividades da administração pública. A proposta da democracia 
participativa é no sentido de incorporar na prática democrática novos e 
modernos instrumentos de controle e de participação no poder, com ênfase 
nos mecanismos de controle social (p. 186 - 187). 

 

Para além da discussão se a democracia brasileira é participativa ou representativa, 

o que destacamos são os inúmeros instrumentos constitucionais e instâncias citadas 

pelo referido autor – inclusive aqueles que não constam na Constituição de 1988, 

mas foram criados por força de lei a partir dos objetivos e princípios nela 

estabelecidos – que asseguram o direito de participação da população civil nos 

processos decisórios políticos e jurídicos. Defendemos que o grêmio estudantil se 

constitui em uma dessas ferramentas, possibilitando aos estudantes se organizarem 

para representar seus interesses e participar dos processos decisórios 

desencadeados dentro do espaço escolar. 

 

Entretanto, ter o direito de participação assegurado por lei e institucionalizar os 

espaços de representação e de organização não garantem, por si só, que os 

cidadãos possam se envolver nos processos decisórios. Ferramentas legais foram 

institucionalizadas para aumentar a participação da população nos espaços de 

decisão em todas as esferas de poder; entretanto, não desenvolvemos os 

mecanismos que poderiam contribuir, de forma real, para que a população pudesse 

atuar em tais espaços. Miguel (2014) afirma que “[...] a igualdade formal de acesso 
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às decisões não resolve os problemas colocados pelas desigualdades reais, 

atuantes no mundo social” (p. 14). Essas estão diretamente relacionadas às 

condições sociais dos sujeitos, que são determinantes para garantir a participação. 

É nesse sentido, que o autor afirma que “As desigualdades sociais afetam 

profundamente o funcionamento da democracia e, nela, da representação política” 

(MIGUEL, 2014, p. 301). Assim, defende que reduzir, ou até mesmo eliminar, essas 

desigualdades é um dos desafios que se coloca para as democracias atuais. Tais 

desigualdades dizem respeito, também, ao acesso à informação e ao 

desenvolvimento de uma capacidade analítica e crítica da realidade em que 

vivemos. Desta maneira, os processos formativos e a possibilidade de acesso ao 

conhecimento constituem-se em aspectos essenciais para o progresso da 

democracia. 

 

Medidas de caráter social, econômico e educativo precisam ser tomadas para que 

os instrumentos democráticos de participação sejam efetivamente utilizados pela 

população. Em nossa pesquisa, focamos nas medidas de formação que oportunizem 

à população conhecer esses complexos mecanismos democráticos 

institucionalizados no Brasil. É nesse sentido que propomos o estudo da democracia 

e o funcionamento das instituições democráticas brasileiras como conteúdos a 

serem trabalhados a partir da atuação dos alunos nos grêmios estudantis. 

Defendemos que os indivíduos precisam vivenciar as instituições democráticas do 

nosso tempo – envolvendo-se, por exemplo, em entidades e órgãos que funcionam 

no espaço escolar, como o grêmio estudantil – e receber formação específica, para 

apropriarem-se dos conhecimentos relativos ao funcionamento de tais entidades e 

do nosso sistema democrático como um todo. Assim, esses sujeitos vão adquirindo 

maiores capacidades para participar dos processos de decisão desencadeados 

tanto no espaço escolar quanto na sociedade. 

 

Nessa perspectiva e com base na pedagogia histórico-crítica, organizamos a 

formação desses estudantes de forma a criar condições para que superem o senso 

comum (SAVIANI, 2013) e atuem de forma consciente no espaço escolar, 

apropriando-se de conhecimentos que, no caso do trabalho com grêmios estudantis, 

referem-se às objetivações do movimento estudantil, ao conceito de democracia e 

ao funcionamento do nosso sistema democrático, de forma que oportunize, aos 
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estudantes, a reprodução da humanidade histórica e socialmente construída 

(DUARTE, 2016) 

 

É por isso que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica a apropriação dos 

conhecimentos social e historicamente constituídos se torna tão importante: 

 

O desafio que a pedagogia histórico-crítica tem assumido é o de se 
constituir em um movimento nacional que explore as contradições da 
educação escolar brasileira na direção da socialização da propriedade dos 
conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, entendendo-se esse 
movimento com parte da luta mais ampla pela socialização dos meios de 
produção, ou seja, a luta pela revolução socialista” (DUARTE, 2016, p. 21). 

 

Possibilitar, por meio do processo educativo, que as pessoas se apropriem dos 

conhecimentos que a humanidade produz é uma ação revolucionária, é um passo 

em direção à transformação e superação da sociedade capitalista. É um dos 

caminhos para a emancipação humana (MARX, 2009). 

 

Saviani (1999), a partir da superação por incorporação tanto dos métodos da 

pedagogia tradicional quanto da pedagogia nova, constrói o método que ele 

denomina “Pedagogia Revolucionária” e descreve cinco momentos possíveis para 

essa nova metodologia: a prática social, a problematização, a instrumentalização, a 

catarse e, por último, a prática social qualificada. 

 

Esses momentos não podem ser considerados passos estanques a serem seguidos 

de forma engessada. Mais do que isso, a compreensão da prática pedagógica, a 

partir da pedagogia histórico-crítica, deve oportunizar aos estudantes a qualificação 

da sua prática social por meio da apropriação do conhecimento. É nesse sentido que 

Lavoura e Marsiglia (2015) afirmam que 

 

A passagem da síncrese à síntese pela mediação do abstrato se configura, 
pedagogicamente, na transformação da prática social – enquanto ponto de 
partida e ponto de chegada – por intermédio da problematização desta 
prática social, pela instrumentalização (para além do pensamento empírico) 
e pela catarse (enquanto síntese de desenvolvimento do aluno e, 
consequentemente, da possibilidade de alteração da prática social) (p. 358). 
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Por isso é importante compreender cada um daqueles momentos não como passos 

subsequentes, mas como processos que fazem parte de um todo. 

 

Para Saviani (1999), professores e alunos são tomados como agentes sociais, por 

isso a prática social é o ponto de partida e o ponto de chegada dos processos 

pedagógicos. No momento inicial do trabalho educativo, Saviani (1999) afirma que a 

prática social é entendida pelos alunos de uma forma sincrética, ou seja, de uma 

forma que associa diferentes – e até mesmo inconciliáveis – ideias para a 

compreensão de um fenômeno; é, portanto, uma forma confusa de compreender a 

realidade. Mas em que consiste, exatamente, a prática social? A prática social pode 

ser entendida como o conjunto das atividades humanas desenvolvidas num contexto 

histórico e social específico. Essas atividades dizem respeito às relações entre os 

seres humanos e as relações destes com a natureza. A problematização deve partir 

dessa prática social, que é mais do que uma ação ou um interesse individual e 

espontâneo que o sujeito tem sobre algo específico.  

 

A diferenciação que Saviani (2012) propõe entre os termos “concreto” e “empírico” 

contribui para entendermos melhor a questão. O autor afirma que “Uma pedagogia 

concreta é aquela que considera os educandos como indivíduos concretos, isto é, 

como síntese de relações sociais” (SAVIANI, 2012, p. 79). Ou seja, os sujeitos 

nascem num contexto histórico e social específico, e não escolhem livre e 

espontaneamente o que querem ser, o que querem pensar, o que querem fazer, 

pois a sociedade já está constituída com seus padrões, sua organização e suas 

relações sociais e de produção, que interferem diretamente na maneira como os 

sujeitos se constituem no mundo. 

 

Daí, a grande importância de distinguir, na compreensão dos interesses dos 
alunos, entre o aluno empírico e o aluno concreto [...]. É nesse âmbito que 
se situa o problema do conhecimento sistematizado, que é produzido 
historicamente e integra o conjunto dos meios de produção. Esse 
conhecimento sistematizado pode não ser do interesse do aluno empírico, 
ou seja, o aluno, em termos imediatos, pode não ter interesse no domínio 
desse conhecimento; mas ele corresponde diretamente aos interesses do 
aluno concreto, pois enquanto síntese das relações sociais, o aluno está 
situado numa sociedade que põe a exigência do domínio desse tipo de 
conhecimento (SAVIANI, 2012, p. 80). 
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 Isto não quer dizer que esses sujeitos estão previamente determinados sem 

condições para intervir na realidade e alterá-la. Pelo contrário, na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético e da pedagogia histórico-crítica, afirma-se a 

possibilidade e a capacidade humana de assimilar as relações herdadas da geração 

anterior e transformá-las de forma consciente e intencional. É uma relação dialética 

que se estabelece entre um indivíduo e o contexto histórico e social no qual ele está 

inserido. Nesse sentido, a prática social a que Saviani (1999) se refere é aquela que 

contribui para a produção da existência do próprio ser humano enquanto ser social. 

 

A problematização da prática social, outro momento do trabalho educativo, vem 

exatamente da necessidade do ser humano produzir a sua própria existência. É por 

isso que Saviani (2013) afirma que  

 

A essência do problema é a necessidade. [...] Algo que eu não sei não é 
problema; mas quando eu ignoro alguma coisa que eu preciso saber. eis-
me, então, diante de um problema (SAVIANI, 2013, p. 17). 

 

A necessidade que Saviani utiliza para qualificar algo como problema não é uma 

necessidade unicamente individual e subjetiva. “Trata-se de uma necessidade que 

se impõe objetivamente e é assumida subjetivamente” (SAVIANI, 2013, p. 19). Ou 

seja, uma necessidade que é elaborada a partir das condições materiais e objetivas 

da existência humana. Assim, a “problematicidade” do problema está ligada a 

produção da nossa existência enquanto humanidade. 

 

Os problemas colocados durante o processo do trabalho educativo exigem a 

apropriação dos conhecimentos histórica e socialmente elaborados pela 

humanidade para que os indivíduos se instrumentalizem com vistas a voltar a essa 

prática social e compreendê-la de forma sintética, ou seja, de forma a reunir as 

diversas partes de um todo em uma unidade concreta e entendê-la como uma 

síntese de múltiplas determinações. A catarse, então, pode ser definida como a 

passagem da visão sincrética à visão sintética da prática social. 

 

Ao propormos a aprendizagem do conceito democracia para o curso de curta 

duração que ministramos aos gremistas, partimos das atividades democráticas que 

se desenvolvem na nossa sociedade e, a partir daí, procuramos organizar o trabalho 
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educativo de forma que os alunos apropriem-se de objetivações humanas relativas a 

esse objeto de estudo. O grêmio estudantil se constitui num espaço privilegiado para 

o trabalho com o tema democracia, pois é uma entidade em que os estudantes 

podem vivenciar na prática, como nossas instituições democráticas funcionam. Ou 

seja, partimos da prática social relativa à democracia a qual os alunos têm acesso e 

participam diretamente como agentes sociais. Assim, amparamo-nos na perspectiva 

da práxis, pois contemplamos a possibilidade de aliar teoria e prática, de aliar 

processos de conscientização a ações planejadas a partir de uma perspectiva 

teórica. Vázquez (2011) assim conceitua práxis e afirma sua importância para a 

transformação da nossa sociedade: 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro 
lugar tem de ser assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos reais, 
efetivos, essa transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso 
como passo indispensável para desenvolver ações reais efetivas. Nesse 
sentido, uma teoria é prática quando materializa, por meio de uma série de 
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da 
realidade ou antecipação ideal de sua transformação (VÁZQUEZ, 2011, p. 
237–238). 

 

Com base no exposto anteriormente, temos que o trabalho com os grêmios 

estudantis precisa partir da prática social, especificamente da participação dos 

estudantes nos processos decisórios da escola, ou na própria experiência na direção 

do grêmio estudantil. Os conteúdos a serem apropriados devem possibilitar a 

compreensão e resolução dos problemas identificados nessa prática, com vistas à 

apropriação e incorporação de conhecimentos relativos à democracia, por parte dos 

alunos. Volta-se, então, à prática social, com o objetivo de agir sobre a realidade, 

agora providos de uma visão sintética do fenômeno em suas múltiplas 

determinações. É também nessa prática social qualificada que se verifica a validade 

do conhecimento que foi apropriado. 
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5.3 O TRABALHO COM OS GRÊMIOS ESTUDANTIS A PARTIR DO CURSO DE 

CURTA DURAÇÃO 

 

O curso de curta duração que desenvolvemos teve dois objetivos principais: o de 

coletar dados para compreendermos o funcionamento de tais entidades nas escolas 

municipais da Serra; e o de contribuir com a qualificação da atuação dos alunos que 

atuam nos grêmios estudantis. No primeiro momento desta seção, discutiremos a 

organização do referido curso, com o objetivo de esclarecer os procedimentos 

metodológicos adotados no processo de ensino, bem como explicitar as estratégias 

utilizadas para a coleta de dados. Posteriormente, analisaremos os dados coletados, 

de forma a compreender os limites e as possibilidades da atuação dos estudantes 

nos grêmios estudantis, tendo como perspectiva os dois aspectos que defendemos 

para o trabalho com tais entidades. Por fim, discorreremos sobre os resultados 

alcançados para a qualificação da prática social dos gremistas. 

 

As oficinas do curso de curta duração foram desenvolvidas entre os dias 23 de abril 

e 26 de junho de 2018, em três escolas da rede municipal da Serra. Na EMEF “B” 

participaram onze alunos que integravam a diretoria gremista e todos se mantiveram 

até a última oficina. Nesta escola, por uma determinação estabelecida no estatuto, 

as chapas, para concorrerem às eleições, devem ter metade dos membros em cada 

um dos turnos em que são ofertados os anos finais do Ensino Fundamental; assim, 

as oficinas foram divididas entre os turnos matutino e vespertino para atender a 

todos os membros da diretoria do grêmio estudantil. Na EMEF “L”, os participantes 

também eram os membros da diretoria gremista e formavam um grupo de sete 

integrantes; todos se mantiveram até o final do curso. Já na EMEF “A”, por não 

haver diretoria gremista eleita desde 2016, a equipe gestora selecionou os 

participantes; na primeira oficina, participaram vinte e cinco alunos e, na última, 

compareceram onze. Todas as oficinas foram seguidas de uma visita de 

observação, geralmente na semana seguinte à realização da mesma. 

 

O curso foi organizado em quatro oficinas de duas horas cada. Na primeira, 

discutimos o tema democracia e representação, de forma que os estudantes 

compreendessem o conceito básico de democracia e diferentes formas de organizar 
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a representação democrática23. Nela, foi proposta a organização de duas ações: 

uma que chamamos ação de diagnóstico, com o objetivo de que os estudantes 

conhecessem a realidade da escola, e outra que chamamos de ação de 

comunicação, para que os gremistas pudessem criar um canal permanente de 

comunicação com os alunos representados. Na segunda oficina, trabalhamos a 

história dos grêmios estudantis no Brasil, destacando as conquistas que tais 

entidades alcançaram no nosso país. Nela, planejamos uma ação de intervenção, 

para que os estudantes pudessem organizar uma atividade a ser executada na 

escola, e uma nova ação de diagnóstico. O movimento estudantil brasileiro foi 

apresentado na terceira oficina, com foco nas organizações estudantis e no 

movimento de ocupação escolar, ocorrido em 2016. Nessa oficina, também 

dedicamos tempo para discutir sobre o conselho de escola, enquanto instituição 

democrática, e sobre o estatuto dos grêmios estudantis. Por fim, a última oficina foi 

dedicada à gestão democrática das escolas e a construção de estratégias para o 

planejamento de novas ações. 

 

Ao iniciar o curso em cada escola, procuramos relacionar o trabalho dos estudantes 

à frente do grêmio estudantil à prática social da democracia. Nosso objetivo era que 

os estudantes compreendessem que a sua atuação naquelas entidades faz parte de 

um todo maior que se desenvolve no âmbito da sociedade, de forma a visualizar que 

atuar em entidades estudantis pode, em última análise, contribuir para o 

desenvolvimento da democracia. Diversificamos as estratégias para trabalhar os 

temas propostos, utilizando vídeos e slides, fazendo leitura de textos e legislações, 

propondo dinâmicas e debates, sugerindo acesso a sítios eletrônicos e redes 

sociais, e planejando ações que deveriam ser executadas na própria escola. Nossa 

postura foi a de estimular os estudantes a discutirem a relação entre o tema 

proposto e o grêmio estudantil, sempre priorizando suas falas e avaliações e, a partir 

delas, introduzindo os conceitos e conteúdos previamente selecionados. 

 

                                            
23

  Procuramos trabalhar com os alunos que a democracia é um regime político baseado na 

soberania popular e na distribuição equitativa do poder. Em relação à representação democrática, 
apresentamos formas diretas, como a democracia ateniense da Idade Antiga, semidireta, que 
utilizamos como exemplo a democracia suíça e a forma indireta ou representativa, como a que ocorre 
no Brasil. 
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Para a coleta de dados durante todo o curso, nos valemos do diário de campo, em 

que anotamos as falas dos estudantes durante as oficinas, bem como nossas 

impressões sobre o desenvolvimento das ações planejadas. Observamos a iniciativa 

dos alunos em cada atividade, a relação que estabeleciam com os profissionais da 

escola no que diz respeito à participação nos processos de decisão, e a 

sistematização da comunicação com os estudantes representados. Nas EMEF “A” e 

“L” ministramos quatro oficinas e fizemos quatro visitas de observação em cada 

uma, em que conversávamos com os participantes das oficinas sobre a execução 

das ações planejadas e com algum profissional da escola sobre o envolvimento dos 

estudantes no grêmio estudantil. Na EMEF “B” foram oito oficinas, sendo quatro para 

o turno matutino e quatro para o turno vespertino e oito visitas de observação 

divididas igualmente entre os dois turnos. Todas essas informações eram anotadas 

no diário de campo e analisadas posteriormente. Também planejamos uma visita em 

cada escola, no mês de outubro do mesmo ano, com o objetivo de verificar os 

resultados do movimento desencadeado pelo curso de curta duração. 

 

Na primeira oficina, foi destinado um tempo para analisarmos a situação do grêmio 

estudantil na escola, com o objetivo de compreender como se dava a participação 

dos alunos nas decisões que eram tomadas na escola. Os alunos foram, então, 

divididos em grupos e cada um discutiu a atuação discente em diferentes espaços 

de tomada de decisão. O quadro a seguir sintetiza as falas dos alunos a esse 

respeito. 

 

Quadro 6 – Participação dos alunos nos espaços de decisão da escola 

ESCOLA CONSELHO DE 
ESCOLA 

REPRESENTANTES DE 
TURMA 

 

DECISÕES E 
PLANEJAMENTOS DA 

ESCOLA 
 

EMEF L Uma das gremistas é 
membro do conselho de 
escola, mas ela não 
conhece os outros 
integrantes. Gremistas 
afirmaram que os 
professores escolheram 
os alunos representantes 
no conselho. Não 
entendem o 
funcionamento do 
conselho e nem sabem 
para que serve. 

Foram eleitos dois 
representantes de turma 
no início do ano. 
Entretanto, eles nunca se 
reuniram para conversar 
sobre questões levantadas 
pelos estudantes. 

Os gremistas têm espaço 
para dialogar com a 
equipe gestora da escola e 
para propor ações. As 
ideias são avaliadas pela 
equipe gestora, que decide 
se vão ou não serem 
colocadas em prática. 
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EMEF A 
 

Os participantes das 
oficinas não sabem o que 
é o conselho de escola, e 
nem quem são seus 
representantes. 

Os representantes de 
turma não foram eleitos. 

Os participantes das 
oficinas afirmaram que não 
participam, em nenhum 
momento, dos 
planejamentos e das 
decisões tomas na escola. 
 
 
 

EMEF B 
 

Os gremistas, apesar de 
já terem ouvido falar sobe 
tal entidade, não sabem 
como funciona o conselho 
de escola e nem pra que 
serve. Nenhum deles 
sabe quem são seus 
representantes. 
 

Os representantes de 
turma não foram eleitos na 
escola. 

Os gremistas têm espaço 
para dialogar com a 
equipe gestora da escola e 
para propor ações e 
atividades. As ideias são 
avaliadas pela equipe 
gestora, que decide 
aquelas que serão 
colocadas em prática. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

A partir dessa discussão logo no início do curso, foi possível observar que os alunos 

que participaram das oficinas não conheciam o funcionamento do conselho de 

escola, tão pouco quem eram seus representantes em tal entidade. Também não 

demonstraram ter noção sobre as decisões que poderiam ser tomadas naquele 

espaço. Tal fato prejudica a participação dos estudantes nos processos decisórios, 

pois o conselho de escola é o principal órgão deliberativo do espaço escolar, tendo 

atribuições pedagógicas, administrativas e financeiras. Assim, foi verificado que a 

participação dos alunos, nas decisões e nos planejamentos das escolas 

pesquisadas, ficava restrita à apresentação de suas ideias à equipe gestora. Na 

EMEF “L” e na EMEF “B”, por exemplo, os estudantes afirmaram ter oportunidade de 

dialogar com a equipe gestora da escola e de propor ações a serem desenvolvidas. 

Afirmaram também, assim como os profissionais entrevistados na primeira fase da 

pesquisa de campo, que tais propostas são avaliadas pelos profissionais, que 

definem se podem ou não serem executadas. Ou seja, mesmo apresentando suas 

ideias, são executadas, apenas, aquelas que recebem a concordância dos 

profissionais da escola. Na EMEF “A”, os alunos afirmaram que nem essa 

consideração com a opinião dos estudantes existia. Os participantes das oficinas 

relataram que nunca foram convidados a colaborar com o planejamento ou com as 

tomadas de decisão na escola, nem ao menos eram consultados sobre seus 

interesses e opiniões.  
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Também podemos afirmar que a atuação dos estudantes, por meio dos grêmios 

estudantis, não os permitiu se apropriarem de conhecimentos relativos aos 

processos decisórios que são organizados dentro da escola: não sabiam o que é o 

conselho de escola, não demonstraram entender o seu funcionamento e nem, ao 

menos, conseguiram dizer quem os representava naquela entidade. Lembrando que 

o conselho de escola é o órgão máximo de decisões dentro do espaço escolar. 

Também não identificamos qualquer tipo de organização ou planejamento que 

oportunizasse aos alunos, que participam da gestão gremista, apropriarem-se de 

conhecimentos de forma sistematizada, sejam eles relativos à democracia, como 

propostos para o referido curso, ou relativos ao próprio estatuto gremista. Não 

estamos afirmando que a participação dos alunos nos grêmios não gera nenhum 

tipo de aprendizagem. É possível que os gremistas estejam construindo 

conhecimentos espontâneos referentes a sua atuação à frente dos grêmios. 

Entretanto, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a escola é o local de 

apropriação dos conhecimentos sistematizados e das objetivações das gerações 

anteriores, e esses, não nos pareceram ser oportunizados aos alunos durante a sua 

atuação como diretores gremistas.  

 

Na terceira oficina, foi possível identificar mais um aspecto do funcionamento dos 

grêmios que compromete a representação discente: duas instâncias deliberativas do 

grêmio estudantil não funcionavam em nenhuma das três escolas. O Conselho de 

Representantes de Turma e a Assembleia Geral estão previstos nos estatutos das 

três grêmios estudantis, entretanto, não funcionavam. Os alunos nem ao menos 

sabiam que elas existem. Assim, o funcionamento do grêmio estudantil ficava restrito 

a diretoria gremista, que, como verificado, não dava conta de representar os 

interesses discentes nos processos decisórios que se desenrolam na escola.  

 

Tal desconhecimento sobre as instâncias deliberativas nos despertou uma 

curiosidade: teriam os alunos acesso ao livro de atas do grêmio estudantil? Os 

participantes das oficinas relataram que não, na verdade demonstraram nem saber o 

que é um livro de atas. O acesso a tal documento foi considerado por nós como o 

primeiro obstáculo que deveria ser transposto sobre essa questão. Na terceira 

oficina, como já previsto no curso, apresentamos tal documento aos alunos e 

falamos sobre a importância de que suas reuniões, seus planejamentos e as ações 
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desenvolvidas fossem registradas ali. Fizemos cópias dos estatutos gremistas, 

constantes nos livros de atas em todas as três escolas em que o curso foi 

ministrado, e disponibilizamos para que os participantes pudessem ler, tirar suas 

dúvidas e, se considerassem necessário, propor mudanças estatutárias. 

 

A primeira manifestação dos estudantes dos três grêmios foi em relação ao tamanho 

do documento: no geral, consideraram-no grande demais. Iniciamos a leitura com os 

alunos divididos para que cada um, ou cada grupo, lesse uma parte do estatuto. 

Neste momento, nos deparamos com o segundo obstáculo: a linguagem utilizada e 

a estrutura formal do estatuto. Os alunos não conheciam aquele tipo de linguagem, 

não se sentiam à vontade para tentar entender o documento e, ao fazê-lo, não 

conseguiam compreender o que liam. Assim, muitas dúvidas surgiram em todas as 

três escolas e o vocabulário utilizado nos estatutos foi a principal causa. Palavras e 

expressões como “dividendos”, “subvenções”, “instâncias deliberativas”, 

“excepcionalmente”, “teses”, “ordinariamente”, “corpo discente”, “vacância”, 

“regimento interno” e “disposições gerais e transitórias” foram constantemente alvo 

de dúvidas entre os gremistas que procuravam compreender o funcionamento do 

grêmio estudantil por meio da leitura do estatuto. Ao final da atividade com o 

estatuto, nenhuma proposta de alteração estatutária foi levantada pelos 

participantes.  

 

Desde a primeira oficina, organizamos momentos para que os alunos planejassem 

ações que deveriam ser executadas ao longo do curso. Previamente, definimos três 

tipos de ações: as de diagnóstico, as de comunicação e as de intervenção. As ações 

de diagnóstico eram propostas para que os alunos conhecessem a realidade da 

escola que tivesse relação direta com as ações que pretendiam desenvolver; as 

ações de comunicação eram aquelas em que os gremistas definiam canais de 

diálogo e informação junto aos alunos representados; já as ações de intervenção 

eram as ações que deveriam ser executadas visando algum benefício aos alunos da 

escola. No quadro a seguir, estão sintetizadas as ações planejadas pelos 

participantes das oficinas, bem como a indicação se foram ou não executadas. 
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Quadro 7 – Desenvolvimento das ações durante as oficinas 

GRÊMIO 
ESTUDANTIL 

AÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO 

AÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

 

AÇÃO DE 
INTERVENÇÃO 

EMEF L 
 

Levantar do número de 
alunos em cada turno 
com o intuito de propor a 
construção de um 
bicicletário na escola. 
Não executaram. 
 

Conversa com os 
representantes de turma 
para levantar demandas 
dos aluns. Executaram. 
 

Roda de conversa com 
membros do conselho de 
escola, diretores 
gremistas e 
representantes de turma, 
tendo em vista a 
utilização da verba da 
escola de acordo com os 
interesses dos 
estudantes. Não 
executaram. 
 

EMEF A 
 

Levantamento de 
diversas informações 
como quantidade de 
livros didáticos que 
faltam na escola e ares 
condicionados que 
precisavam de 
manutenção. Não 
executaram. 

Caixa de sugestões. 
Não executaram. 
Depois, duas alunas 
decidiram, sozinhas, 
conversar com dois 
alunos por turma, de 
forma a levantar as 
demandas dos alunos. 
Executaram. 
 

Conversa com membros 
do conselho de escola 
para conseguir as 
melhorias físicas 
indicadas pelos alunos 
por meio da destinação 
de verbas. Não 
executaram. 

EMEF B 
(oficinas no 
matutino) 

 

Não planejaram, nem 
executaram. 

Planejaram uma caixa 
de sugestões. Não 
executaram. 
 

Discutiram a eleição dos 
representantes de turma, 
mas não a planejaram e 
nem executaram. 
 

EMEF B 
(oficinas no 
vespertino) 

 

Levantamento de 
diversas informações 
como os nomes dos 
integrantes do conselho 
de escola e a situação 
de preservação da 
quadra. De todas, 
identificaram quais 
ventiladores das salas 
de aula apresentavam 
problemas. 
 

Não planejaram, nem 
executaram. 

Roda de conversa sobre 
bulliyng, suicídio e 
respeito ao próximo. 
Uma aluna fez os slides, 
mas a roda de conversa 
não aconteceu. 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

O quadro acima contribui para elaborarmos um diagnóstico da atuação dos alunos 

por meio dos grêmios estudantis. Podemos afirmar que os estudantes apresentaram 

dificuldade em executar as ações planejadas. Os membros do grêmio estudantil da 

EMEF “L”, por exemplo, afirmaram não conseguir fazer o levantamento do número 

de alunos em cada turno pelo fato de não terem sido recebidos pelo diretor escolar. 

Tal afirmação dos próprios gremistas evidencia que eles não têm uma noção clara 

de onde buscar as informações que desejam e ficam na dependência de 

determinados profissionais da escola, como o diretor escolar ou a pedagoga. Na 
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EMEF “A”, os alunos que participam das oficinas só construíram as caixas de 

sugestões no dia em que fomos a escola para a visita de observação, geralmente 

feita na semana seguinte a cada oficina: ao chegarmos lá, fomos informados que os 

alunos não deram prosseguimento ao iniciado na oficina, ou seja, não finalizaram o 

planejamento e nem iniciaram sua execução. Propusemos, então, fazer naquele 

momento as atividades necessárias. Foi assim que as caixas foram construídas e os 

alunos se organizaram para executar a ação. Ao serem perguntados sobre o porquê 

de não desenvolverem as ações planejadas, os alunos justificaram que não foram 

autorizados pelos professores a saírem da sala de aula e que não conseguiram 

conversar com a pedagoga, pois ela estava sempre ocupada atendendo pais e 

resolvendo outros problemas mais urgentes. Também se justificaram afirmando que 

os colegas não cumpriam os combinados, o que os impossibilitava de agir. O 

mesmo foi afirmado pelos diretores gremistas da EMEF “B”. Os alunos justificaram a 

não execução das ações planejadas afirmando que naqueles dias, foram realizados 

muitos “passeios” com os alunos da escola, o que impossibilitou fazer um 

levantamento de reivindicações junto às turmas. Também afirmaram que não 

conseguiram conversar com a pedagoga, não podendo, desta forma, iniciar as 

ações. Por fim, reclamaram dos colegas que não participaram ativamente e não 

cumpriram o combinado. Acusavam um ao outro, mas não assumiam nenhuma 

responsabilidade. 

 

Constatamos que os estudantes têm grande dependência dos profissionais da 

escola para agirem. Sempre esperam a autorização e a ajuda deles. Até mesmo 

para conseguirem uma cartolina, como no caso dos gremistas da EMEF “L”, que não 

divulgaram os resultados da reunião com os representantes de turma, como 

planejado, porque não conseguiram pegar uma cartolina com a pedagoga. Ao serem 

questionados se não teriam uma alternativa para conseguirem as cartolinas ou 

substituí-las por outro material, os alunos afirmaram que não tinham pensado em 

outras formas. Verificamos que os alunos não assumem a responsabilidade em 

executar as ações e pensar alternativas para que elas saiam do papel. Sempre 

esperam a participação de um adulto da escola. Não analisamos essa situação sob 

a perspectiva da meritocracia, relacionando tal dependência às características 

pessoais desses alunos ou ainda inferindo que essa é uma característica biológica 

dessa fase da vida. Defendemos a hipótese de que os processos educativos que se 
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desenrolam na nossa sociedade, sejam eles no âmbito familiar, na participação em 

atividades religiosas, na escola, ou em outros espaços, contribuem para a que os 

adolescentes formem sua personalidade, ou seja, objetivem-se, pautados por essa 

constante dependência em relação aos adultos. A situação de falta de iniciativa que 

identificamos é fruto de um processo educativo que não contribui para o 

desenvolvimento da autonomia de adolescentes e jovens. 

 

Outro aspecto verificado do grêmio estudantil é que os gremistas não mantêm, com 

os alunos da escola, canais de comunicação sistematizados, como por exemplo, 

uma caixa de sugestões, uma página nas redes sociais, ou mesmo a reunião 

periódica com os estudantes. Por comunicação sistematizada entendemos aquelas 

ações que são desenvolvidas de forma constante e que permitem manter, entre a 

diretoria gremista e os alunos representados, diálogos que orientem a atuação dos 

membros da diretoria do grêmio estudantil. Além disso, o Conselho de 

Representantes de Turma não funciona e a Assembleia Geral não é convocada. A 

representação discente, neste caso, fica comprometida, pois a diretoria gremista é 

eleita e a participação dos outros alunos na gestão do grêmio não ocorre. 

Lembrando que o Conselho de Representantes de Turma e a Assembleia Geral são 

instâncias deliberativas constantes no estatuto de todos os grêmios pesquisados. 

Assim sendo, as ações desenvolvidas pelos gremistas, quando existem, não nos 

parecem representar os interesses discentes. 

 

Os resultados do curso de curta duração por nós implementados com o objetivo de 

qualificar as ações gremistas contribuiu parcialmente para que alcançássemos os 

resultados esperados. É importante ressaltar que o tempo planejado para o curso – 

oito horas de oficinas e mais oito horas, aproximadamente, de visitas para 

observação e acompanhamento – mostrou-se insuficiente para as demandas que 

iam sendo levantadas pelos estudantes em cada encontro. Saviani (2011) destaca 

que todo processo de ensino de saberes sistematizados necessitam de tempo e de 

uma constância em sua prática para que os indivíduos possam dominar 

determinados mecanismos, por meio de um processo deliberado e organizado. 

Assim, o conhecimento se torna uma segunda natureza da personalidade humana, e 

o sujeito pode exercer aquela atividade de forma livre. 
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O processo descrito indica que só se aprende, de fato, quando se adquire 
um habitus, isto é, uma disposição permanente, ou, dito de outra forma, 
quando o objeto de aprendizagem se converte numa espécie de segunda 
natureza. [...] Adquirir um habitus significa criar uma situação irreversível. 
Para isso, porém, é preciso ter insistência e persistência; faz-se mister 
repetir muitas vezes determinados atos até que eles se fixem. (SAVIANI, 
2011, p. 19). 

 

Após as visitas do mês de outubro de 2018 às três escolas em que as oficinas foram 

ministradas, verificamos que os gremistas das escolas municipais da Serra 

conheciam melhor o funcionamento dos processos decisórios desencadeados na 

escola, tinham consciência da existência do conselho de escola e sabiam que seus 

representantes deveriam ser eleitos pelos alunos e poderiam participar das reuniões 

com direito à fala e ao voto. Entretanto, continuaram a apresentar grande 

dependência dos profissionais da Educação para atuarem à frente dos grêmios 

estudantis. As ações e atividades em que eles participaram ao longo de 2018 foram, 

em sua maioria, de iniciativa da equipe gestora da escola. As diretorias gremistas 

continuaram sem manter uma comunicação sistemática com os alunos, o que 

dificulta compreenderem as demandas de seus representados. Também verificamos 

que eles não têm conseguido planejar ações; nenhum registro de reuniões ou de 

planejamento foi encontrado nos livros de atas na visita de outubro. 

 

Constatamos que as ações com as quais os gremistas se envolveram, ao longo de 

2018, foram, em sua maioria, planejadas pela equipe gestora da escola. Esta 

considera algumas ideias que os gremistas propõem na organização das atividades 

escolares; entretanto, essas ideias precisam estar de acordo com o que pensam os 

gestores. Algumas ações por iniciativa dos gremistas foram identificadas, mas eram 

pontuais e não representavam uma organização contínua e sistemática do grêmio. 

Na escola “L”, por exemplo, os gremistas conseguiram a contribuição da equipe 

gestora da escola e da Secretaria Municipal de Educação da Serra para organizar a 

eleição da diretoria gremista em 2018. A eleição aconteceu no início do mês de 

outubro e a chapa vencedora foi composta por quatro dos antigos integrantes da 

diretoria gremista. Esta foi a única ação que os diretores do grêmio estudantil da 

EMEF “L” desenvolveram em 2018. Já na EMEF “A”, nenhuma ação foi 

desenvolvida no ano de 2018 e o grêmio estudantil daquela escola continuava sem 

uma diretoria eleita. Na EMEF “B”, os alunos que integram a direção gremista 
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participaram de ações e atividades planejadas pela equipe gestora da escola; eles, 

inclusive, contribuíram com ideias, como a organização de uma gincana para a 

Semana do Meio Ambiente (esta organizada e planejada pela equipe gestora da 

escola) e dos jogos interclasse. Entretanto, os próprios diretores gremistas relataram 

que não conseguiram planejar nenhuma ação durante o ano. A participação deles 

nas referidas ações e atividades foram mais de caráter espontâneo e não 

sistematizado. 

 

A participação no Conselho de Escola continuou restrita. Apenas os alunos da 

EMEF “L” relataram a participação dos seus representantes nas reuniões do 

conselho. Mesmo assim, não sabiam falar sobre as decisões tomadas e nem 

lembravam sobre a destinação das verbas da escola. Ou seja, sua participação em 

tal espaço ainda se fazia de maneira apenas formal sem ganhos relevantes na 

representação dos interesses discentes. Nas outras duas EMEF, os alunos 

relataram não ter participado de nenhuma reunião do Conselho de Escola no ano de 

2018 e nem terem notícias da participação de seus representantes. Na EMEF “A”, os 

alunos afirmaram que continuam sem representantes no Conselho de Escola, pois 

os que entraram em 2015 não eram mais alunos da escola. 

 

Tal situação, verificada em relação ao aspecto da representação dos interesses 

discentes, afeta diretamente o outro aspecto, o da formação dos gremistas. De 

acordo com Filho; Almeida; Barreto (2013),  

 

A PHC baseia-se na possibilidade de articulação do processo pedagógico 
com o processo de prática e lutas sociais reconhecendo na educação uma 
atividade fundamental na superação das relações sociais de dominação (p. 
118-119). 

 

Sem essa articulação entre a prática social e o conhecimento teórico, a 

aprendizagem fica comprometida. Ao verificarmos que os estudantes continuam 

alijados da participação nos espaços de tomada de decisão, defendemos que não é 

oportunizado a eles uma formação, em relação ao tema democracia e ao 

funcionamento do sistema democrático brasileiro, que alcance as máximas 

possibilidades existentes na nossa sociedade. Na perspectiva da pedagogia 

histórico-crítica, a prática social é o ponto de partida e o ponto de chegada do 
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processo educativo. Sem ela, esse processo fica incompleto e deixa de oportunizar 

aos estudantes a apropriação do conhecimento que elaboramos histórica e 

socialmente. Sem essa apropriação, comprometemos o processo de objetivação e, 

em última análise, o desenvolvimento do ser humano rumo a uma “síntese 

consciente das relações sociais”, que Duarte (2013) chama de individualidade para 

si: a “categoria de indivíduo para si sintetiza as possibilidades máximas de 

desenvolvimento livre e universal da individualidade”. (DUARTE, 2013, p. 15). Ou 

seja, comprometemos o desenvolvimento integral dos sujeitos e a sua participação 

consciente nos rumos que, enquanto sociedade, definimos para a humanidade. 

 

5.4 GRÊMIOS ESTUDANTIS E GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS: 

POSSÍVEIS RELAÇÕES 

 

A partir de tais constatações, questionamo-nos que aspectos da nossa realidade 

contribuem para entendermos os limites e as possibilidades da atuação dos 

estudantes por meio dos grêmios estudantis. Nesta seção, nos deteremos na 

tradição de gestão escolar em que estamos inseridos, bem como a forma que a 

gestão das escolas municipais da Serra funciona, principalmente, em relação à 

participação dos estudantes nos espaços de decisão. Compreendemos que esses 

fatores influenciam de forma direta o funcionamento dos grêmios estudantis. Tal 

discussão se faz necessária para visualizarmos a atuação dos alunos por meio dos 

grêmios como uma das partes de um todo, que se relaciona com vários aspectos 

sociais que acabam por emergir nas escolas. Os grêmios estudantis não podem ser 

entendidos como entidades isoladas dos outros processos que são desencadeados 

dentro da escola e também fora dela. Tanto os alunos que deles participam, quanto 

os próprios grêmios estudantis enquanto instrumentos de participação democrática, 

pertencem a uma dada sociedade e estão localizados no tempo e no espaço; ou 

seja, estão ligados a um contexto histórico e social que, em última análise, 

determinam limites e possibilidades de seu funcionamento. 

 

O ponto de partida para iniciarmos a pesquisa de mestrado foi o Projeto Grêmio em 

Ação, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação da Serra entre os anos 

de 2014 e 2017. Durante o período de trabalho naquele projeto foi possível constatar 

que a participação dos alunos nos espaços de decisão e representação dentro da 
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escola é muito frágil, e tal situação não é restrita aos grêmios estudantis. Também 

nos conselhos de escola, a atuação dos alunos é fragilizada, mesmo sendo uma 

obrigatoriedade legal24. Coelho (2013), ao analisar a participação de crianças na 

gestão escolar de uma unidade de ensino da rede municipal da Serra (ES), verificou 

“[...] em muitos momentos, a invisibilização política desse segmento” (COELHO, 

2013, p. 97). A referida autora, além de entrevistar estudantes e profissionais da 

unidade de ensino pesquisada, analisou todas as atas do conselho de escola entre 

os anos de 1995 e 2013 (neste último ano, a análise foi até o mês de maio) e 

afirmou que ao “[...] analisarmos a participação do segmento de alunos, percebemos 

que, embora seus representantes constem, por exemplo, no livro de registros do 

Cartório, na prática, a presença ou participação não era efetiva” (COELHO, 2013, p. 

100). A autora, inclusive, afirma que em 2012, ano de eleição dos representantes do 

conselho em todas as unidades de ensino da rede municipal da Serra, os 

representantes dos alunos, da escola pesquisada, não foram eleitos como 

determinava a legislação municipal daquela época; “[...] os adultos escolheram 

algumas crianças para formalizar o Conselho de Escola sem, ao menos, consultá-

las” (COELHO, 2013, p. 127). 

 

O que Coelho (2013) relata não é um caso isolado. Foi comum, na nossa 

experiência profissional, encontrar alunos que não sabiam o que era o conselho de 

escola e muito menos quem eram seus representantes em tais colegiados. Apesar 

de terem os nomes devidamente registrados em atas, como está determinado na 

legislação, os alunos, na maioria das vezes, não participam das reuniões em que 

                                            
24

    Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 14, está garantido como 

princípio da Gestão Democrática a “participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes”, sendo que cada sistema de ensino define suas normas próprias para a 
Gestão Democrática. No Espírito Santo, na Constituição Estadual, está estabelecida, em seu art. 170, 
a obrigatoriedade da “instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os níveis, 
como instância máxima das suas decisões e com o objetivo de fiscalizar e avaliar o planejamento e a 
execução da ação educacional nos estabelecimentos de ensino”. É na Portaria 105-R de 11 de 
Agosto de 2016, em seu art. 7º, que está fixada a idade mínima dos estudantes para participar do 
conselho de escola: 10 anos. No município da Serra, na Lei 2.478/2002, em seu art. 9º, está 
garantida a participação dos alunos no conselho de escola. Já na Portaria N 002/2016, está 
estabelecida a idade mínima dos estudantes em 10 anos. Em relação ao grêmio estudantil, na Lei 
7.398/1985 está assegurada a existência de tais entidades a alunos secundaristas (a lei não 
conceitua secundaristas). No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), em seu art. 53, 
é assegurado a toda criança e adolescente “direito de organização e participação em entidades 
estudantis”. 
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são discutidos assuntos importantes para o estabelecimento de ensino, tais como a 

utilização da verba que chega, o índice de aprovação/reprovação ou a proposição de 

projetos e ações pedagógicas. Ou seja, seus posicionamentos e ideias não são 

apresentados ou considerados para a tomada de decisões. Tal situação também foi 

relatada pelos participantes das oficinas da presente pesquisa. 

 

Na legislação sobre gestão democrática no município da Serra, encontram-se 

diversos dispositivos que garantem a participação da comunidade escolar e local 

nos processos decisórios institucionalizados nas escolas. A Lei Nº 2.478, de 08 de 

janeiro de 2002, em seu artigo 2º, inciso III, determina como um dos fundamentos da 

gestão democrática das unidades de ensino do município a “participação dos 

segmentos da sociedade em instâncias, entidades e órgãos colegiados da 

Educação”, o que contempla a participação dos alunos nos conselhos de escola e 

nos grêmios estudantis. O artigo 3º, inciso IV, é ainda mais específico, pois nele está 

a “garantia de participação dos representantes da comunidade escolar e local nas 

deliberações do Conselho de Escola”. O entendimento de comunidade escolar e 

local está explícito na Portaria N Nº 002, de 18 de fevereiro de 2016, em seu artigo 

4º: alunos regularmente matriculados e frequentes, membros do magistério e demais 

servidores da unidade de ensino, pais de alunos ou responsáveis e representantes 

da comunidade local. O diretor Escolar é um membro nato do conselho de escola e 

deve, de acordo com a Lei Nº 4.792 de 02 de abril de 2018, ser, obrigatoriamente, o 

presidente. 

 

Entre as competências do diretor Escolar, no artigo 6º da Lei Nº 2.478, está 

determinado que ele deve “difundir e criar oportunidades de discussão e reflexão, na 

escola, relativos aos estatutos vinculatórios, leis, resoluções, pareceres”, bem como 

“encorajar e organizar a participação dos pais, alunos e comunidade local na vida 

escolar e no Conselho de Escola e apoiá-los para que conheçam seus direitos e 

responsabilidades”. Ou seja, o Diretor Escolar deve criar condições para que os 

segmentos da comunidade escolar e local conheçam a legislação e participem das 

instâncias decisórias existentes na escola. 

 

Por lei, os conselhos de escola da rede municipal de ensino da Serra são 

considerados sociedades civis, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 
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sem fins lucrativos. Tal denominação, de acordo com o Código Civil brasileiro, 

confere aos conselhos de escola certa autonomia na tomada de decisão, por 

exemplo, em como gerir os recursos financeiros que recebem. Está definido, ainda, 

que tais entidades possuem função consultiva, deliberativa e fiscalizadora em 

questões pedagógicas, administrativas e financeiras. Ou seja, a autonomia que os 

conselhos de escola gozam, em termos legais, refere-se a todo o funcionamento da 

escola. É, portanto, o principal órgão de debate e de tomada de decisões dentro do 

espaço escolar. Em termos legais, a participação da comunidade escolar e local nos 

conselhos de escola, órgão máximo de decisão dentro das unidades de ensino, 

torna-se uma obrigação; pois, sem a devida participação, a escola pode até mesmo 

ficar sem as verbas que lhe cabem. A despeito dos mecanismos legais que 

formalizam a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e local nas 

instâncias deliberativas das escolas, a presença dos estudantes nos processos 

decisórios não é significativa e, em muitos casos, como visto acima, é inexistente. 

Tal situação está diretamente relacionada à forma como a gestão democrática no 

ensino foi implantada no Brasil. 

 

Na década de 1980, houve grande pressão popular pela democratização da gestão 

escolar. Entre as principais bandeiras estava a “Instituição de colegiados escolares, 

eleitos pela comunidade, com o intuito de frear arbitrariedades perpetradas pela 

administração do sistema e da escola” (MINTO, 2012, p. 181). Entretanto, as forças 

políticas que atuavam na definição de legislações educacionais no Brasil eram 

variadas e nem todas defendiam a democratização como forma de potencializar o 

acesso de diferentes grupos ao poder; existiam outros interesses. Dessa forma, 

Minto (2012) afirma que 

 

Como o texto constitucional não estabeleceu a definição do termo 
“democrático”, a reivindicação pela “gestão democrática” tornou-se 
suscetível a deformações e equívocos. Assim, o que, no plano formal, se 
revelava um importante avanço, acabou não se traduzindo plenamente na 
criação de mecanismos reais de participação da comunidade nas instâncias 
decisórias dos sistemas de ensino e das unidades escolares (p. 183). 

 

O autor defende que as reformas na área de educação, na década de 1990, foram 

pautadas pelo neoliberalismo e o princípio do estado mínimo. Foi disseminado, 

naquela época, o discurso da eficiência governamental pautada pela aprovação e 
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pelo uso mínimo de recursos. Nesse contexto, a participação da comunidade escolar 

e local na gestão da escola visava principalmente a diminuição de custos e o 

descomprometimento do estado com a educação. 

 

Na mesma perspectiva, Oliveira (2013) defende que a gestão democrática na 

educação brasileira foi institucionalizada num contexto de adoção de políticas 

neoliberais que objetivavam a diminuição dos investimentos do Estado em áreas 

sociais. Assim, a gestão democrática nos sistemas de ensino serviria muito mais 

para retirar atribuições e responsabilidades do Estado em relação à educação, do 

que realmente democratizar a gestão das escolas. 

 

A autora afirma que, em relação aos planos brasileiros de desenvolvimento “[...] as 

questões sociais são tomadas como instrumentos dos imperativos econômicos nos 

planos [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 65). A educação, em tal perspectiva, é entendida 

como um fator de progresso econômico e sua função se torna contribuir com o 

desenvolvimento produtivo do país. Os interesses educacionais, desta forma, são 

submetidos aos interesses e planejamentos econômicos. Foi exatamente isso que 

aconteceu na década de 1990, quando a gestão democrática foi institucionalizada 

no Brasil. Desde a década de 1980, a ideia de que o Estado deve ser reduzido em 

suas funções, de forma a dinamizar a economia e potencializar o seu crescimento, 

ganha força no Brasil. 

 

Diante desse quadro de crise do estado assistencialista e provedor, a 
necessidade de reformas administrativas se impõe como forma de atribuir 
condições e possibilidades de crescimento econômico com equidade social. 
O apelo às reformas vem no sentido de superar (ou evitar) a falência do 
Estado, recuperando a eficácia dos mecanismos de financiamento do setor 
público e das políticas sociais em particular. As reformas administrativas 
propostas apresentam como tendência geral à descentralização e 
desconcentração dos poderes de decisão e à restauração da capacidade de 
coordenação e planejamento (OLIVEIRA, 2013, p. 87). 

 

Desta forma, a autonomia ganha espaço nos novos modelos de gestão, mas não 

como forma de democratizar as decisões e incentivar a participação de todos. Pelo 

contrário, a lógica que permeia essa nova configuração, descentralizada, é a lógica 

do capital pautada pelo neoliberalismo. 
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O liberalismo não significa a ausência do Estado enquanto reprodutor das 
condições necessárias para a realização da produção capitalista. No 
entanto, na atualidade, muitas empresas vêm tomando para si estas tarefas, 
direcionando-as para a consecução de seus interesses, o que vem 
resultando num deslocamento do centro de decisões do Estado para outros 
polos menos visíveis de poder (OLIVEIRA, 2013, p. 93). 

 

Neste contexto de institucionalização da gestão democrática, o interesse não é o da 

participação efetiva e consciente da sociedade na gestão escolar. Isso pode ser 

visualizado na baixa participação dos segmentos sociais nos conselhos de escola, 

por exemplo. Apesar de a lei garantir a gestão democrática das unidades de ensino 

e obrigar a participação de diferentes segmentos no conselho de escola, que é o 

principal órgão deliberativo escolar, não são criadas e nem ao menos discutidas, 

condições mínimas para a participação desses segmentos nas reuniões. A estrutura 

de funcionamento das escolas não possibilita que professores, funcionários da 

escola, alunos e até mesmo o diretor, participe ativamente das reuniões do conselho 

e se preparem para elas. Uma série de atribuições e trâmites burocráticos faz com 

que diretores destinem mais tempo às necessidades administrativas que às 

pedagógicas, mais ao preenchimento de papeis, que devem ser enviados às 

secretarias de educação, que a organização de formas de participação. Nesse 

sentido, o estabelecimento de legislações sobre gestão democrática não garante a 

sua efetiva existência nas escolas, visto a quantidade de atribuições e a falta de 

pessoal recorrente nas escolas do município. Ao analisar as atribuições do diretor 

escolar constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e 

compará-las às que pautaram a referida função durante a ditadura militar, que 

adotava a perspectiva tecnicista de educação, Minto (2012) afirma que o caráter 

genérico e pouco detalhado da LDB não implicou em mudanças significativas nesse 

aspecto. O cargo de diretor se manteve como uma função administrativa e 

burocrática de execução de ordens. Tal situação, nas palavras do referido autor, “[...] 

indica que as funções a serem exercidas pelo Diretor ainda têm pouca relação com 

as questões propriamente pedagógicas, sendo este um cargo encarado muito mais 

como de gestão técnica e administrativa” (MINTO, 2012. p. 194). 

 

Realidade verificada por Galdino (2016) em sua pesquisa de mestrado. Ao analisar a 

gestão dos centros de educação infantil do município da Serra, a autora identifica 

que o excesso de atribuições ligadas às questões administrativas e financeiras, e 
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mesmo cotidianas como abrir e fechar a escola e cuidar da entrada e da saída de 

pessoas, tomam muito tempo dos gestores, muitas vezes, chegando a impossibilitá-

los de participar do trabalho pedagógico da escola: 

 

Sobre as atividades que constituem o trabalho do gestor, os dados 
evidenciam que trata-se de uma função com muitas atribuições que 
envolvem as dimensões administrativa, pedagógica e financeira. A função 
administrativa é a que mais ocupa o tempo do gestor; a financeira é a que 
apresenta maior dificuldade de atuação, considerando as exigências para a 
utilização dos recursos e das prestações de contas, o que requer 
conhecimentos, os quais os gestores afirmam não possuir para desenvolver 
esse trabalho. 

 

Em relação à dimensão administrativa, percebemos que a sobrecarga 
advém de atividades que não se constituem atribuições inerentes à função 
de gestor, mas que são realizadas pelos mesmos devido à insuficiência de 
recursos humanos ou à falta de profissionais com condições técnicas nas 
instituições para a realização destas atividades. Esse contexto contribui na 
sobrecarga de trabalho desses profissionais (GALDINO, 2016, p. 171 – 
172). 

 

Nesse contexto de excesso de atribuições, aparece o discurso do diretor em 

compartilhar a gestão da escola como forma de dar conta do trabalho e não como 

forma de democratizar as decisões ou de oportunizar aos alunos a representação de 

seus interesses. Apesar de reconhecer que as condições de trabalho dos gestores 

das escolas de educação infantil da Serra não são adequadas, pois, dentre outros 

fatores, tais unidades de ensino funcionam com quadros incompletos de funcionários 

ou têm funcionários que não são qualificados para a atividade que exercem, Galdino 

(2016) afirma, ainda, que existe uma cultura de centralização das ações 

administrativas da escola na figura do diretor escolar: “Dessa forma, observamos 

que os gestores agregam e centralizam para si atividades que, por sua natureza, 

poderiam se constituir como atribuições de uma coletividade” (GALDINO, 2016, p. 

121). 

 

É exatamente sob tal conjuntura, em que a gestão democrática é implantada nos 

sistemas de ensino em todo o Brasil a partir da perspectiva neoliberal do Estado 

mínimo, que os grêmios estudantis recomeçam sua história, após a ditadura militar; 

o que acarretará consequências para o funcionamento dessas entidades em relação 

aos dois aspectos que defendemos para o trabalho com elas: o de que os grêmios 

são espaços de representação dos interesses discentes e; devem oportunizar aos 
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estudantes a apropriação de conhecimentos sistematizados, constituindo-se, assim, 

como ambiente de formação. 

 

A partir do levantamento dos dados, feito durante as oficinas, e de suas análises, 

afirmamos que o funcionamento dos grêmios estudantis está prejudicado. Foi 

observado, ao longo do trabalho de campo, que os estudantes não têm 

conhecimento sobre as entidades deliberativas institucionalizadas dentro das 

escolas; ou seja, a participação no grêmio estudantil não está garantindo aos 

estudantes a apropriação de conhecimentos que dizem respeito a sua própria 

atuação em tais entidades. Compreendendo a escola como o local privilegiado para 

a apropriação dos conhecimentos sistematizados e das objetivações das gerações 

anteriores, afim de que os indivíduos se instrumentalizem para agir e revolucionar a 

realidade (DUARTE, 2013; 2016; SAVIANI, 1999; 2011), infere-se que o trabalho 

com os grêmios estudantis deve ser organizado de forma a contribuir com a 

socialização dos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos. 

 

A atuação dos estudantes nos grêmios estudantis, também, não está garantindo a 

representação de seus próprios interesses, uma vez que as ações pensadas pelos 

estudantes devem passar pelo crivo dos profissionais da escola, não sendo 

executadas, caso não haja a concordância daqueles. 

 

Tais problemas têm relação direta com a forma como a gestão democrática das 

escolas brasileiras foi efetivada, no momento de predominância do neoliberalismo na 

política brasileira. As lutas realizadas pelos movimentos sociais garantiram que 

fossem criados dispositivos legais para a institucionalização da gestão democrática, 

mas não asseguraram a efetivação real de sua prática nas escolas. As condições 

materiais da educação brasileira são obstáculos que precisam ser superados para 

que a gestão democrática seja implementada. O excesso de atribuições 

administrativas, financeiras e burocráticas dos diretores, a falta de profissionais 

qualificados para a execução dessas atribuições, que vão se tornando cada vez 

mais complexas, os investimentos que não acompanham as necessidades das 

escolas nos tempos atuais e a falta de mecanismos que possibilitem a participação 

da comunidade escolar e local nos conselhos são alguns dos obstáculos, que 
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acabam, em última análise, comprometendo a atuação dos estudantes nos grêmios 

estudantis. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grêmio estudantil é legalmente definido como uma entidade representativa dos 

interesses discentes (BRASIL, 1985) e têm sua base nos estabelecimentos de 

ensino. Ou seja, cada escola tem o seu próprio grêmio estudantil, sendo criado, 

organizado e gerido pelos estudantes matriculados naquele espaço. Entretanto, a 

legislação não limita a representação dos interesses gremistas ao espaço escolar. A 

escola é o local de organização e mobilização para o grêmio estudantil, mas não o 

seu limite de atuação. Historicamente, os estudantes que participam das atividades 

gremistas, desde o início do século XX, têm atuado fora do espaço escolar, de 

acordo com os objetivos que tal entidade adquiriu em cada época e lugar. 

 

Apesar da referida legislação não contemplar a função política do grêmio estudantil, 

historicamente, os estudantes têm utilizado esses espaços de participação 

democrática como lócus de mobilização e manifestação de seus posicionamentos 

políticos frente a assuntos locais e nacionais. Desde a década de 1930, os 

estudantes, do que hoje chamamos de educação básica, vêm discutindo e 

concretizando formas de participação nos debates políticos locais e nacionais para 

representarem seus interesses. Em 1939, criaram a sua primeira entidade 

representativa do Brasil, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do 

Rio de Janeiro. Na década de 1940 participaram da campanha “O Petróleo É 

Nosso!”. Durante a ditadura militar, envolveram-se na luta contra o regime ditatorial. 

Na redemocratização, manifestaram-se contra as privatizações e as mudanças no 

regime previdenciário, mobilizaram-se para tentar impedir a redução dos gastos 

sociais e as modificações na estrutura do ensino médio nacional. Isso só para citar 

alguns exemplos, todos eles contando com a mobilização dos grêmios estudantis 

em diversas cidades do país. 

 

Com base em tais fatos, pode-se afirmar que a sociedade brasileira já conferiu aos 

movimentos estudantis secundaristas e aos grêmios estudantis um caráter de 

representação dos interesses discentes e de participação nas discussões e 

definições políticas em nosso país. Não se pode perder de vista tal conquista, pois 

contribui para que os jovens em idade escolar possam, desde cedo, compreender 

aspectos da nossa democracia e, assim, envolverem-se nos processos decisórios 
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desencadeados em nosso país. Apesar de o governo militar e a perspectiva 

neoliberal adotada na política brasileira da década de 1990 ter desmobilizado e 

enfraquecido os grêmios estudantis, enquanto espaços de representação discente e 

de formação, não se pode perder de vista esses dois aspectos no momento de 

definir projetos, programas ou políticas públicas a esse respeito. 

 

Em nossa pesquisa, constatamos que esses elementos históricos de participação 

política, que foram sendo objetivados nos grêmios estudantis, não estão sendo 

apropriados pelos estudantes que atuam nas escolas municipais da Serra. Os 

alunos não conseguem, nem ao menos, participar das decisões que são tomadas 

dentro do próprio espaço escolar. 

 

Os grêmios estudantis das escolas municipais da Serra, em regra, têm sido criados 

por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. Este fato é interpretado por nós 

como um indicativo de duas situações: primeiro, demonstra o interesse do poder 

público municipal em contribuir com a fundação de grêmios estudantis e, apesar 

desse incentivo diminuir desde 2017 e não atender a maioria das escolas, 

consideramos positiva tal postura; segundo, entendemos tal situação como um 

indicativo do baixo conhecimento e do pouco interesse dos estudantes em questões 

relativas aos processos democráticos institucionalizados no espaço escolar. Assim, 

identificamos que a organização dos grêmios estudantis fica dependente dos 

profissionais da educação ou da Secretaria Municipal de Educação e não conta com 

a iniciativa dos alunos. Mesmo depois de organizados, a atuação dos estudantes se 

mostra dependente e tutelada, de forma a limitar a livre associação gremista. 

 

O incentivo da Secretaria Municipal de Educação da Serra para a criação dos 

grêmios estudantis, por meio do Projeto Grêmio em Ação, foi um passo importante, 

pois apresentou aos estudantes uma possibilidade que eles, em sua maioria, nem 

ao menos conheciam. Entretanto, defendemos que para consolidar os grêmios 

estudantis como entidades representativas dos interesses discentes e como 

espaços de apropriação do conhecimento, é necessária a institucionalização de 

ferramentas que garantam a formação contínua dos alunos especificamente para tal 

atuação. Criar o grêmio estudantil não se mostrou suficiente para que essa entidade 

cumprisse a sua função social. Os gremistas precisam estar submetidos a um 
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processo organizado e deliberado para entender o conceito de democracia 

democracia, o funcionamento das nossas instituições democráticas e os aspectos 

sociais e econômicos que estão diretamente ligados a ela, assim como necessitam 

de acompanhamento profissional para compreender o funcionamento da escola e os 

trâmites que podem limitar ou facilitar o desenvolvimento de ações por parte do 

grêmio. Sendo formados especificamente para tal atividade, os gremistas aumentam 

suas possibilidades de atuação livre e consciente por meio dos grêmios estudantis. 

A formação desses estudantes para tal atividade e o acompanhamento profissional 

tem o objetivo de possibilitar aos gremistas o acesso a conhecimentos que 

contribuam com sua atuação em tais espaços. Não tem, portanto, o caráter de tutela 

ou de limitação às suas ações. 

 

O fortalecimento da gestão escolar democrática e, principalmente, do conselho de 

escola como principal órgão deliberativo das unidades de ensino e a garantia da 

participação de todos os representantes – que devem ser eleitos e não indicados – 

também é fundamental para o funcionamento dos grêmios estudantis. O conselho de 

escola é um órgão colegiado que tem como função democratizar as decisões 

tomadas no espaço escolar. Durante a pesquisa, constatamos que os gremistas não 

sabem quem são seus representantes no conselho escolar e nem ao menos sabem 

pra que serve tal conselho. Assim, a participação dos alunos nos momentos de 

decisão organizados na escola não possibilita a esse segmento representar seus 

interesses enquanto membro da comunidade escolar. Tal situação tem relação 

direta com os grêmios estudantis: evidencia que os estudantes não participam dos 

processos decisórios e não conhecem os espaços de participação 

institucionalizados no contexto escolar. Por isso afirmamos que não basta 

institucionalizar o grêmio estudantil. É preciso criar condições para que os 

estudantes participem e as escolas sejam realmente espaços democráticos. 

 

Tendo como base o histórico dos grêmios estudantis no Brasil e a perspectiva de 

que a função social da escola é a de oportunizar aos sujeitos a apropriação do 

conhecimento histórica e socialmente produzido, defendemos que os grêmios 

estudantis devem se configurar em espaços para a construção de uma nova 

perspectiva sobre a participação e o interesse dos indivíduos em relação à política. 

Os discursos em que se afirmam que “o brasileiro não gosta de política”, que 
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“política não se discute” ou, ainda, que a “escola deve se abster das discussões 

políticas” são construções sociais que contribuem para o afastamento dos cidadãos 

em relação ao nosso sistema democrático e, por consequência, para a falta de 

compreensão sobre as possibilidades e os limites de nossa ação na definição dos 

rumos do país. Sem desconsiderar que as condições econômicas e sociais 

interferem diretamente no nível de atuação dos cidadãos no sistema democrático, 

defendemos que a formação é um dos elementos primordiais para oportunizar aos 

sujeitos a participação. É isso que propomos com o trabalho dos grêmios estudantis: 

que eles sejam espaços para que os alunos representem seus interesses e 

possibilitem que, desde crianças, comecem a construir entendimentos sobre nosso 

sistema democrático e político, de forma a compreendê-lo em sua essência e a 

contribuir com o seu desenvolvimento. 

 

Nessa perspectiva, os grêmios estudantis precisam rejuvenescer, no sentido de se 

tornarem espaços significativos e compreensíveis para os estudantes que estão na 

educação básica atualmente, de forma que suas necessidades concretas sejam 

atendidas. Para isso, não é necessário deixar de existir para dar lugar a algo 

totalmente novo. Rejuvenescer demanda a adoção de novas características que 

produzam sentido e sejam compreensíveis no mundo hodierno. Rejuvenescer requer 

assimilar as necessidades que são constantemente reelaboradas pela humanidade. 

É tal postura que propomos ao trabalho com os grêmios estudantis: a de 

rejuvenescer, sem deixar de lado as características que, historicamente, 

contribuíram para o seu desenvolvimento. Nossa defesa é que o trabalho com os 

grêmios estudantis contemple as objetivações históricas de tal entidade ao mesmo 

tempo em que elas se constituam em espaços para que os estudantes possam 

dialogar com o seu tempo e propor novas ações, atividades e caminhos a serem 

trilhados. 
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