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RESUMO

Na pesquisa que realizamos, identificada como Escola e Participação: Um estudo sobre os Conselhos Escolares
em Aracaju-Se (2013),estudamos a estruturação dos Conselhos Escolares ou Comitês Comunitários de
Educação (variação que ocorre na nomenclatura desse núcleo em algumas escolas) no Estado de Sergipe,
como estratégia de compreensão da dinâmica de funcionamento dos núcleos de participação popular no
espaço da escola pública. Trabalhamos de forma objetiva a partir de três campos de produção. O primeiro
deles é o campo das representações sociais. Em seguida, até onde é possível afirmar que os Conselhos
Escolares funcionam como um recurso para melhorar a qualidade da escola e por fim, analisamos a expressão
conceitual “Qualidade da escola” para entender se os termos “aprendizagem e desenvolvimento intelectual” e
“Emancipação” podem ser a ela vinculados. Apresentamos uma parte do estudo, especificamente a leitura da
categoria "Descentralização de poder e Participação comunitária" e seus resultados.

Palavras-Chave: Escola pública, Conselhos Escolar, Participação comunitária, Modelos de gestão,
Descentralização.

RESUMO

En nuestra investigación, identificada como Escuela y Participación: Un estudio de Consejos Escolares en
Aracaju-SE (2013) estudiaron la estructura de Consejos Escolares de la Comunidad o de los Comités de
Educación (variación que se produce en la nomenclatura de este núcleo en algunas escuelas) en el Estado
Sergipe, como la comprensión del funcionamiento de la base de la participación popular en la estrategia de
espacio de la escuela pública. Trabajamos de una manera objetiva a partir de tres campos de producción. El
primero es el campo de las representaciones sociales. Entonces, en lo que es posible decir que los Consejos
Escolares sirven como un recurso para mejorar la calidad de la escuela y, finalmente, analizar la expresión
conceptual "educación de calidad" para entender los términos "aprendizaje y desarrollo intelectual" y
"emancipación" puede estar vinculado a la misma. He aquí una parte del estudio, la lectura específica de la
categoría "La descentralización del poder y la participación de la comunidad" y sus resultados.

Palabras clave: Escuela pública, los Consejos Escolares, Participación comunitaria, Modelos de gestión,
descentralización.
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O CONSELHO ESCOLAR E O ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

INTRODUÇÃO

Afirmamos que o ofício de pesquisador impõe, cada vez mais, a condição de busca constante, curiosa,
comprometida com a produção do saber e sua divulgação. A intenção do pesquisador também pode ser
identificada como de ampliação dos elementos de análise, a distinção dos objetos de pesquisa e possibilidades
de novas conclusões sobre a vida social, e, em caso específico, conclusões sobre a prática social dos
envolvidos com a escola e com seu caráter de lugar privilegiado de formação intencional, política e planejada.

Nessa perspectiva, seguindo os passos construídos por autores como Gadotti e Romão (2005), Oliveira (2000;
2003), Pereira (2009), Paro (2003), Werle (2006) na pesquisa sobre a dinâmica do Conselho Escolar e as
relações/implicações com o rendimento qualitativo na escola, iniciamos uma investigação sobre a realidade,
comportamentos, perfis e práticas sociais sobre a realidade educacional, na tentativa de produzir novos
saberes em torno da escola como instituição pública e alguns casos como instituição popular.

Na pesquisa que realizamos, identificada como Escola e Participação: Um estudo sobre os Conselhos Escolares
em Aracaju-Se (2013), estudamos a estruturação dos Conselhos Escolares ou Comitês Comunitários de
Educação (variação que ocorre na nomenclatura desse núcleo em algumas escolas) no Estado de Sergipe,
como estratégia de compreensão da dinâmica de funcionamento dos núcleos de participação popular no
espaço da escola pública e suas implicações na dinâmica pedagógica dessas instituições e na representação
por parte dos sujeitos que deles fazem parte.

Trabalhamos de forma objetiva a partir de três campos de produção. O primeiro deles é o campo das
representações sociais, para entender quais representações são lançadas sobre o Conselho Escolar e os
sentidos que lhes são atribuídos, especificamente, pelos segmentos Pais, Gestores e Professores,
considerando a sua existência, suas finalidades e práticas, confrontando sempre com o discurso oficial.

Em segundo lugar, analisamos até onde é possível afirmar que os Conselhos Escolares funcionam como um
recurso para melhorar a qualidade da escola e se estas ações se expandem ao ponto de ser possível pensar
em reconstrução da escola, considerando, para isso, o ideal de formação intelectual/emancipatória.

Por fim, como análise que complementa a inquietação anterior, estudamos a expressão conceitual “Qualidade
da escola” para entender se os termos “aprendizagem e desenvolvimento intelectual” e “Emancipação” podem
ser a ela vinculados ou considerados sua tradução mais direta e ainda mais especificamente, sendo
“Emancipação”, a que se refere.

A análise que segue, no entanto, é parte da pesquisa. Considerando os limites de extensão do texto
direcionado neste artigo, apenas uma das categorias será apresentada e as questões em torno desta
categoria. A categoria três (de um total de quatro), identificada como: "Conselho Escolar, Gestão institucional
e o Envolvimento com a Comunidade"

Nos quadros a seguir, apresentamos questões específicas, ora questões "fechadas", ora questões identificadas
como "abertas". Com os dados e a análise a seguir, esperamos que seja possível apresentar elementos que
relacionem cenários, projeções, atividades e segmentos para melhor compreender as formas que têm sido
desenhadas para o trabalho dos Conselhos Escolares e de que forma estes trabalhos têm se configurados
como mecanimos e impulsionamento, reivenção ou apenas contribuição para o sentido de qualidade da
educação e da escola.

ANÁLISE DE DADOS
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Categoria 03 - Conselho Escolar, Gestão institucional e o Envolvimento com a Comunidade

A organização desta categoria considerou a relação entre três elementos que julgamos fundamentais para o
processo de compreensão do funcionamento das práticas de gerenciamento da escola. A presença do
Conselho Escolar, sua relação com a gestão da instituição e, em seguida, a forma como se manifesta o
vínculo com a comunidade.

As questões giram em torno da perspectiva adotada pelas escolas e evidentes nas falas dos professores e
gestores. Entendemos que estes sujeitos deixam claras as concepções adotadas pela escola, bem como a
forma como esta relação se desenvolve.

As questões que seguem são analisadas a partir da relação com dados anteriores e a fundamentação teórica
que alicerça esta análise.

TABELA 01: Sobre o envolvimento da comunidade (pais, alunos, técnicos) na gestão da escola, considero
[...] (%) Q. 01.

Análise dos resultados M F Total
Necessário, pois a participação desses segmentos
permite o envolvimento de todos nos momentos de
resolver os problemas que aparecem na escola.

8 80% 34 81% 42 81%

Dispensável, porque a maioria dos problemas da
escola é de ordem pedagógica e os pais não
compreendem esse processo e os alunos ainda não
possuem maturidade.

0 0 0

Importante porque dá o verdadeiro sentido de
qualidade ao processo educativo. 2 20% 7 17% 9 17%
Para mim esta participação é apenas uma
formalidade. Não há contribuição verdadeira desses
segmentos no processo pedagógico escolar.

1 2% 1 2%

Sem resposta
TOTAL 10 100% 42 100% 52 100%

Fonte: Pesquisa "Escola e Participação: um estudo sobre os Conselhos Escolares em Aracaju-SE".

Nesta seção que dá início às questões direcionadas para interpretação do cotidiano de ações do Conselho,
vários elementos serão considerados como forma de explicitar a percepção dos sujeitos sobre a forma, a
organização, a constituição, as finalidades dos Conselhos Escolares. Estes elementos são, segundo a
perspectiva de análise definida para esta pesquisa, suficientes para responder às questões elencadas às
problematizações definidas nesta pesquisa.

Para esta primeira questão proposta para professores e gestores, sugerimos um conjunto de quatro respostas
possíveis para a análise do sentido da participação da comunidade externa nas ações da escola. Considerar
necessário ou dispensável a participação da comunidade na gestão da escola conduz à ideia da finalidade
percebida pelos professores e gestores acerca da participação, envolvimento, interesse manifesto pelas
pessoas que compõe esta comunidade sobre a escola.

As respostas possíveis para esta questão estão presentes em três núcleos: a partilha da responsabilidade em
resolver problemas da escola; a consideração da presença da comunidade como dispensável pela
especificidade/singularidade do trabalho escolar e a interpretação da participação da comunidade como
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possibilidade de evidenciar o sentido de qualidade da ação pedagógica. Sobre estas ações passamos neste
momento à análise.

Pelos dados apresentados na Tabela 01, observamos que, do total de respondentes, 81% responderam que
há uma singularidade na participação dos sujeitos que compõem a comunidade. Além de fazer referência à
importância desta participação, é evidente que o grupo que responde à questão indica a razão desta
importância: a participação permite a partilha da responsabilidade na resolução de problemas na escola.

Quando comparados com os dados das entrevistas, é muito comum verificar uma correspondência deste dado
com a perspectiva de trabalho escolar presente entre os gestores. A "família" é vista como um núcleo
indispensável ao sucesso das ações pedagógicas.

Não se sabe qual a especificidade deste papel atribuído aos pais; se cuidado, se vigilância, se colaboração
com a presença em momentos de reunião institucional.

Do mesmo modo, é possível verificar que um número muito reduzido de respondentes se refere a esta
participação como dispensável ou como possuindo pouca importância. Pelos dados, apenas uma pessoa faz
esta referência, o que corresponde a 2% do total de participantes. Para este caso, a noção de resolver
problemas ou de envolvimento com os trabalhos pedagógicos são especificidades da escola e de seus
profissionais.

Os "problemas da escola", por sua vez, guardam a especificidade de serem problemas não apenas que
acontecem "&39;na&39; escola", mas são problemas identificados como pertencentes ao campo pedagógico e
isso sugere duas análises ao mesmo tempo, objetivas e complexas: a primeira, sobre o significado da
especificidade do trabalho pedagógico e, em seguida, sobre a ideia de divisão de responsabilidades com os
membros da comunidade externa à escola sobre o trabalho pedagógico.

O que cabe à escola e seus membros e o que está no campo das responsabilidades ou poder de ação dos pais
dos estudantes e membros da sociedade civil organizada?

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o modelo de ensino que priorizou o desenvolvimento do campo
intelectual, sob uma perspectiva pedagógica diretiva, está sendo substituído por um tipo de escola e gestão
fundamentado no vínculo e na inserção institucional no ambiente comunitário.

É possível pensar sobre a construção de um modelo de educação baseado em uma participação direta, que
considera a disciplina, o controle, o acompanhamento dos estudantes pelos pais como sinônimo de presença
afetiva, que poderia minimizar situações de violência ou ações semelhantes e servir de estímulo aos filhos
para alcance de sucesso escolar ou simplesmente "passar de ano".

TABELA 02: Quando o processo de tomada de decisões na escola envolve os pais e estudantes o que se
percebe é (...) (%) Q.04.

Análise dos resultados M F Total
Um melhor processo de organização da escola. O
interesse da comunidade pela escola aumentou e os
problemas estão diminuindo

5 50% 14 33% 19 36%

Uma dinâmica nova na organização da escola. Há um
clima novo no ambiente escolar. Tem mais gente e os
problemas são partilhados

4 40% 23 55% 27 52%

A construção de um processo que se tornou um
pouco mais atrapalhado. Muita gente tratando de
temas cujo domínio é de poucos
Não é possível pensar em um processo de gestão
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escolar com pessoas que não têm formação na área 1 10% 1 2%

Um melhor processo de organização escolar 1 2% 1 2%

Poucos pais comparecem a escola 1 2% 1 2%

Não há compromisso dos pais 1 2% 1 2%

Ainda não vivemos esse modelo 1 2% 1 2%

Sem resposta 1 2% 1 2%
TOTAL 10 100% 42 100% 52 100%

Fonte: Pesquisa "Escola e Participação: um estudo sobre os Conselhos Escolares em Aracaju-SE".

Nesta tabela, seguindo a interpretação da categoria "Gestão da Escola e participação/envolvimento dos Pais"
foi feita a questão acima direcionada aos professores e gestores sobre como percebem a participação de Pais
e Estudantes sobre o processo de tomada de decisão na escola.

Do ponto de vista político, este tipo de envolvimento é estratégico para construção de um modelo de gestão
institucional que se identifica como democrático e se efetiva na composição de seus quadros diretivos, a partir
de uma visão de conjunto.

Pelos dados do quadro acima, podemos verificar que dois núcleos de sentido constituem a maioria das
respostas de professores e gestores. A resposta proposta que identifica a presença da comunidade como
presença direcionada para ajudar a resolver problema é que possui mais frequência entre os sujeitos da
pesquisa.

A presença da comunidade (citada na questão), na perspectiva dos respondentes, permite criar uma
ambiência diferenciada na instituição e sugere que a aproximação dos pais e estudantes nos espaço de
tomada de decisão promova uma espécie de "lugar de vigilância" em nome de uma qualidade dos trabalhos
pedagógicos e administrativos.

É válido também destacar que as expressões "resolver problema" e "diminuir problema" estão presentes na
escolha de opção da maioria dos respondentes. Como em textos anteriores, nessa pesquisa já identificamos
que o termo "problema" não possui um sentido muito claro nas respostas coletadas.

Este termo pode ser associado a resolver problemas com o sentido de violência ou comportamento social
inadequado, especificamente quando se trata do comportamento das crianças e adolescentes/jovens
atendidos pelas escolas ou ainda diminuição de conflitos de ordem disciplinar e moral.

É muito incomum o registro de "problema" no sentido de "aprendizagem" de crianças e adolescentes/jovens.
Nas questões posteriores, este tema voltará a ser analisado, porém a descrição do cotidiano da escola, feita
pelos seus sujeitos, não se refere imediatamente ao rendimento dos estudantes e às aprendizagens possíveis
nestas fases de desenvolvimento.

Sobre este tema e finalizando esta abordagem, o quadro, a seguir, objetiva a questão de quem deve possuir
legitimidade nos processos de decisão da escola. Nesse caso, não é apenas a participação em debates sobre o
tema ou mesmo o envolvimento em discussões acerca da escola, mas direito a voto, voz e constituição de
proposta sobre a escola.

TABELA 03: O Conselho demonstra compromisso com a comunidade-bairro quando [...] (%) Q.11.
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Análise dos resultados M F Total
Quando aceita a presença dos pais, mães e
funcionários no processo de decisão dos rumos da
escola

5 50% 35 83% 40 76%

Quando promove momentos de publicação dos
resultados das reuniões para a comunidade 2 20% 2 5% 4 8%

Quando se compromete com o desenvolvimento da
escola. Isso é o suficiente. 1 10% 2 5% 3 6%

Só compromisso político. 1 10% 1 2%

Nunca vi demonstrar compromisso com o bairro. 1 2% 1 2%

Sem resposta
1 10% 2 5% 3 6%

TOTAL 10 100% 42 100% 52 100%

Fonte: Pesquisa "Escola e Participação: um estudo sobre os Conselhos Escolares em Aracaju-SE".

A questão em debate, apresentada no quadro acima, busca compreender como se manifesta o compromisso
das representações dos segmentos envolvidos com a Gestão Escolar. Pelos dados descritos no quadro, a
frequência maior dos respondentes, 76%, referem-se à compreensão de que o Conselho (e a escola)
demonstram maior compromisso com a comunidade quando aceitam (e criam mecanismos) a participação
dos pais, mães e funcionários nos processos de tomada de decisão sobre os rumos da escola.

Esta interpretação, por sua vez, permite-nos compreender que a presença da comunidade no espaço escolar
se constitui um importante elemento que pode gerar influências sobre as relações pedagógicas e a aceitação
dessa realidade pelos profissionais de educação sinaliza um novo marco de regulação para as escolas.

É importante registrar que este envolvimento comunitário nas escolas, comum e característico para os
processos democráticos de organização escolar se aproxima, em termos objetivos, da análise acerca da
definição da escola contemporânea que se situa entre três instâncias de regulação: o Estado, as relações
internas à escola e o campo privado que se faz presente por meio da participação comunitária, ou, como na
definição de Barroso (2003): Estatização, Profissionalização e Privatização.

Do mesmo modo, esta percepção de que o compromisso da relação escola-comunidade se manifesta
prioritariamente quando da aceitação da presença dos pais e funcionários na gestão da escola, possibilita-nos
pensar que o tipo de comunicação presente nessa relação faz surgir, nas escolas, uma forma de exercício de
poder e construção de legitimidade a partir do discurso dos "outros" sujeitos na escola.

A interação linguística e o tipo de comunicação desenvolvida nesses espaços a partir da lógica de poder e
direcionalidade do discurso para o consenso nos permitem refletir sobre o conceito postulado por Habermas
(1984), que identificou como ações (redes) comunicativaso tipo de comunicação que se estabelece por
diferentes atores sociais e que se estrutura baseando-se em critérios de validade da comunicação.

A ação comunicativa caracterizada pela possibilidade que o atores envolvidos possuem de reconstruir os
sentidos da ação política e seus papéis, precisa contemplar três critérios que garantem a universalidade dos
argumentos e permitem que as pretensões de validade sejam confrontadas.

As pretensões de validade podem ser analisadas/confrontadas a partir dos seguintes critérios:

1 - Veracidade da afirmação. Esta pretensão refere-se a um mundo objetivo entendido como a totalidade dos
fatos cuja existência pode ser verificada;
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2 - Correção normativa. Esta pretensão refere-se a um mundo social dos atores, entendido como a totalidade
das relações interpessoais que são legitimamente reguladas;

3 - Autenticidade e sinceridade. Esta pretensão refere-se a um mundo subjetivo, entendido como a totalidade
das experiências do locutor às quais, em cada situação, apenas ele tem acesso privilegiado (Habermas,
1984).

O conceito de razão comunicativa de Habermas pressupõe, portanto, uma diferenciação entre os mundos
objetivo, social e subjetivo. Esta diferenciação, segundo ele, é que distingue o pensamento moderno do modo
de pensar mítico. Ao contrário do último, o primeiro assume que as interpretações variam com relação à
realidade social e natural e que as crenças e valores variam em relação ao mundo objetivo e social.

A experiência social que se define, no âmbito escolar, pode ser interpretada como constituída por estes
campos e a relação estabelecida com a comunidade a partir desses dois referenciais.

Para Barroso (2003; 2005), o envolvimento e aceitação da comunidade no processo de gestão das escolas,
mesmo sendo conflitantes por se tratar de uma instância diferente dos quadros públicos tornaram-se uma
mostra de uma nova ordem que se instaura em diversas instituições públicas e afirma o sentido de
democracia nos Estado. Do mesmo modo, o autor destaca que esta inserção comunitária reflete uma
modernização do Estado e a definição de um novo perfil para instituições escolares.

Na última década, a participação dos alunos e de suas famílias nas escolas tem sido crescente,
acompanhando as transformações na educação a que nos referimos. A influência desses agentes é visível e
descreve um novo cenário em que o Estado alia-se aos alunos e suas famílias, aumentando e legitimando
mecanismos de controle e de decisão desses agentes. Professores, alunos e suas famílias são os agentes
privilegiados que, segundo uma lógica comunitária, cooperam no sentido de adaptar e contextualizar a escola
e seus programas educativos (BARROSO, 2005, 2003).

Inversamente, é possível verificar que há uma relação característica dos pais em relação às escolas. Isso se
manifesta no tipo de expectativa lançada sobre a escola e a forma como esta relação se manifesta. Essas
expectativas condicionam a forma e os vínculos construídos da comunidade com a escola e esclarece algumas
tensões inerentes ao próprio processo de construção de uma escola mais próxima das demandas comunitárias
e inserida no espaço-tempo dos sujeitos que a compõe.

O compromisso com a comunidade pode ser demonstrado desde a concessão de vagas, o acolhimento dos
pais e alunos, estendendo-se ao tipo de relação específica com os alunos-filhos: cuidado, proteção,
assistência, alimentação, preparo para trabalho, preparo para vestibular. Esses dados são manifestos como
parte integrante do aparente compromisso da escola com as comunidades atendidas.

Do mesmo modo, é importante registrar que, à medida que a escola se distancia do centro da cidade e se
aproxima dos bairros periféricos, a ideia de assistência, proteção e cuidado vai se consolidando no discurso
dos pais e percebidos pela escola.

A partir dos relatos que seguem, é-nos possível destacar que as circunstâncias sociais vivenciadas pelos
membros das comunidades estabelecem a maneira de aproximação dos pais e responsáveis com a escola.

A relação com os pais é tranquila entre aspas, porque tem as pessoas que não tem
ou discernimento ou respeito pelo trabalho dos outros. Não entende. Às vezes quem
dar menos sempre quer mais, tem pais aqui super ausentes mesmo. Entendeu?
Hoje mesmo teve um caso... Ave Maria, se é! E como é.Por exemplo, elas têm filhos
e querem mesmo que você ou a escola crie também. Tem essa questão entendeu?
Porque a folia aqui, pelo menos aqui e lá na Coroa do Meio, o que tem mais é mulher
grávida. As mulheres parem demais aqui, entendeu?
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E quer o quê?
Entregar na creche. Entregar na creche e cobrar da creche. É, isso, entendeu. E a
gente aqui como sabe que a gente jamais vai fazer um depósito, tem que dar todo
suporte a criança, tem que dar toda a... Né?
Tem que ser íntegro no lidar com a criança né, que ela é vulnerável mesmo, quanto
mais o pai que não tem responsabilidade mais a gente precisa acolher a criança.
Essa é a postura nossa porque é do Ministério Público também. O Ministério diz o
seguinte que: “se a mãe vive por aí”... Porque a nossa clientela aqui é um pouco,
sabe... Por ter muita questão de droga, muito roubo. Nossa clientela também é
assim de muitos pais presidiários, então são as crianças que mais precisam da
creche e do acolhimento, entendeu?
Eles querem da escola que a gente cuide, proteja e crie as crianças, mas não acho
que esse é o papel da escola não. E também da parte social, que infelizmente nós
não temos, que não tem relações sociais na escola, não tem um psicólogo. Primeira
coisa que podia fazer era essa, como é que pode funcionar uma escola de educação
infantil numa região como essa sem ter um psicólogo na escola?
Pra pai e pra crianças, entendeu?
(Gestora- Centro da cidade- EMEI)

Eles reconhecem a escola, reconhecem sim e respeita. Inclusive aqui essa praça,
essa praça foi a destruição da comunidade.Que essa praça quando ela foi feita era
pra ser ampliada aqui, só que a comunidade assim por necessitar de um lazer de
uma diversão, ai optaram pela praça, só que aí é um ponto de drogas, só tem
drogas.Inclusive eles usam droga aí, mas eles respeitam. Aí basta a gente
aparecer...“não, espera aí minha tia, olhe a gente já ta saindo, já sabe que as
crianças tem que ter o bem e aqui não tá fazendo bem”. (...) nós não temos
problemas com isso.Não precisa chamar a polícia, nós não temos problemas.
Conversar, às vezes não precisa nem conversar... Só aparecer... E aí “não minha tia,
ó minha tia, nós já tamo saindo viu?
Já tamo saindo”. Muito bem, porque também a gente tem que saber chegar. Aí
muitos pais não gostam e ficam com receio do que acontece nessa praça. Daí eles
vão trabalhar e conversam sempre com a gente, quando vêm buscar os filhos ou
quando vêm no Conselho, pedindo para a gente cuidar do filho deles. Eles vêm
muito, mas sabem que na escola os filhos deles estão protegidos.(Professora- Bairro
periférico- EMEF)

Essas demandas atribuídas à escola constroem um cenário que não se limita ao campo pedagógico ou
exclusivamente político. Há, nesse caso, uma expectativa social de assistência sobre a escola. Na perspectiva
dos relatos apresentados, a escola cumprirá seu papel social ou evidenciará compromisso com a comunidade
à medida que introduzir, em seu campo de ação, a referência para si como lugar de apoio, de assistência.

TABELA 04: Sobre o processo de participação da comunidade (escola e local) na elaboração do Projeto
Político Pedagógico (PPP) é possível afirmar que: (%) Q.16.

Análise dos resultados M F Total
Sim, mas somente alguns segmentos participaram
ativamente da sua construção; 3 30% 10 23% 13 25%

Sim, contou com a participação ativa de todos os 2 20% 6 14% 8 15%
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segmentos;
Sim, mas a participação dos segmentos da
comunidade escolar não ocorreu de forma ativa; 6 14% 6 12%

Não, o PPP foi construído por um consultor externo; 1 10% 1 2%

Não, o PPP foi construído apenas com a participação
da equipe gestora; 1 2% 1 2%

A Unidade escolar não dispõe de um PPP; 1 10% 1 2%

Não sei informar 2 20% 14 33% 16 31%

Sem resposta
1 10% 5 11%% 6 12%

TOTAL 10 100% 42 100% 52 100%

Fonte: Pesquisa "Escola e Participação: um estudo sobre os Conselhos Escolares em Aracaju-SE".

A maior frequência de respostas entre os sujeitos, 31% dos respondentes afirmam não saber como o
processo de construção do Projeto Político Pedagógico aconteceu. Um pouco menor o percentual, mas da
mesma forma significativa, 25% afirmam que o processo de construção do PPP aconteceu nas escolas, porém
alguns poucos segmentos participaram efetivamente, ou outros foram informados desse processo.

O que se percebe, nesse contexto, é que a prática de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico ainda
não é uma ação comum nas escolas, mas é importante registrar que já se trata de um caminho iniciado.
Apesar da realidade demonstrada nos dados, o discurso sobre a importância de ampliar a participação de
mais segmentos na construção do Projeto é crescente.

O Conselho Escolar, por sua vez, aparentemente, tem acelerado esse processo, gerando, na escola, um
ambiente de necessária publicização das metas e concepções institucionais que justificam práticas.

É comum a afirmação de que o Projeto Político Pedagógico é fundamental para a construção de um processo
pedagógico qualitativo. Além da formalização de documentos, o Projeto também se traduz como uma prática
e aprendizagem coletiva. Nas palavras de Canário (1995):

[...] a ação materializa-se num projeto educativo, próprio de cada estabelecimento
de ensino, com diferentes níveis possíveis de formalização, e constitui um processo
que, segundo uma lógica prospectiva, responde ao incerto e ao imprevisível.
Corresponde à produção coletiva de normas e decisões que está no cerne da
"construção" pelos atores, de qualquer sistema de ação coletiva, através de um
processo coletivo de aprendizagem. (CANÁRIO,1995, p. 185)

A construção do Projeto Político Pedagógico é, marcadamente, o momento de efetivação das práticas
democrática e participativas da escola. Se é possível estabelecer uma referência do significado de gestão
escolar descentralizada, uma referência totalizante é a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) ou
Projeto Pedagógico (PP) como é tratado por pesquisadores em educação.

Por definição o Projeto Político Pedagógico contém todas as metas e concepções que direcionam o trabalho
escolar. Não há maior referência da identidade escolar do que seu Projeto que garante ação e identidade.
Nele estão contidas, também, as perspectivas sociais definidas pela escola como sua referência: ideal de
sociedade, valores, princípios, finalidades da prática educativa, e tem como característica fundamental a
necessidade de ser construído coletivamente, sendo, por definição, a forma de agregar as potencialidades
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presentes no espaço escolar e o comprometimento desse mesmo coletivo.

Nas palavras de Romão (1997):

[...] o projeto político-pedagógico da escola é um processo, um caminhar no
cotidiano escolar inserido na realidade mais ampla que o tem como elemento
constitutivo, a partir da socialização da discussão crítica de sua história, de sua
singularidade, de suas realizações e fracassos, de suas potencialidades e
dificuldades. Em resumo, o projeto político-pedagógico da escola é o processo
instituinte permanente de uma nova instituição dentro do instituído [...] "O
importante não é chegar a um plano acabado, mas é o processo constante de
planejar..." (PEC, p. 46). E, nesse permanente planejar coletivo, as teorias, as
concepções de escola, de espaço e de tempo escolares, de currículos, de relações
intra e extra-classes, do instituído enfim, são temas recorrentes do processo
instituinte. Em outras palavras, ao invés de o projeto político-pedagógico da escola
se constituir numa estrutura, ele é antes um processo de estruturação: a partir do
instituído, ele é um instrumento instituinte por excelência; ou do ventre do velho
existente nasce o novo possível, como dizia Karl Marx. (Romão, 1997, p. 123)

A experiência desse projeto está mais na capacidade de ser integrador, de ser síntese coletiva do que
propriamente o documento que é confeccionado a partir do encontro de gestão. O projeto político-pedagógico
busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso
definido coletivamente.

Levantar a questão da validade e da forma de construção do Projeto entre professores e gestores é,
objetivamente, buscar compreender como ele é concebido e como foi construído no espaço da escola. Até
aqui, é comum observar que a inclinação dos pesquisados é pela constante e quase universal participação de
todos os segmentos da escola em seu processo gestor. Sendo assim, torna-se importante compreender quais
os níveis de participação dos outros sujeitos do espaço escolar e como o Conselho Escolar reage à
necessidade de construção coletivo desse documento.

Obviamente, por se tratar da materialização dos princípios democráticos, o Projeto Político Pedagógico não é
facilmente encontrado nas escolas como produto coletivamente construído. Ao contrário, o que foi
diagnosticado é que há um direcionamento administrativo, em âmbito municipal, sobre os princípios, práticas,
metas, para que cada escola, à sua medida, faça inserções que lhe caracterizam.

A partir dessa realidade e considerando o que é previsto nos documentos oficiais e o que é pensado pelos
pesquisadores do campo educacional, entendemos que a passagem da realidade escolar municipal para as
práticas idealizadas no âmbito da pesquisa e da teoria pedagógica ainda é conflituosa e desafiadora. Mesmo
assim, vale registrar que, entre os sujeitos pesquisados, há um consenso de que é necessária a participação
dos segmentos que compõem o grupo gestor, no entanto, pelos dados registrados no quadro em análise, a
percepção dos sujeitos possui variações.

Seguindo a mesma abordagem do Projeto Político Pedagógico, analisaremos as perspectivas em torno do
Regimento Escolar como forma de caracterizar o processo de construção desse instrumento de gestão e
entender como os sujeitos pesquisados interpretam a possibilidade de mais pessoas, outros segmentos
presentes no Conselho e participarem dessa atividade de gestão.

Pensar o Conselho Escolar nas escolas públicas em Aracaju-Se e as formas utilizadas por essas escolas para
garantir participação da comunidade nos processos de gestão é, antes de mais nada, um desafio de estudar a
diversidade e entender como escolas vão se construindo e se definindo em modelos políticos alternativos com
consequências para as práticas pedagógicas.
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Entender os significados estabelecidos pelos sujeitos e a maneira como a escola incorpora novos referenciais
em seu projeto pedagógico é, da mesma forma, visualizar ações promissoras que sugerem modificações
estruturais no modo de compreender sociológica e pedagogicamente essas instituições.

As escolas analisadas oferecem elementos que nos permitem pensar que o sentido de qualidade das práticas
formativas e a qualidade da própria instituição vão sendo construídas cotidianamente, a partir da referência
comunitária, da aceitação dos códigos culturais locais e da redefinição das finalidades imediatas da escola, a
partir das expectativas explicitadas e compromissos estabelecidos no espaço dos Conselhos Escolares.
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