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RESUMO: A gestão democrática em escolas públicas é garantida na legislação brasileira 
desde 1988, estabelecendo o direito dos pais/responsáveis de ter ciência do processo 
pedagógico e participar das definições das propostas educacionais da escola. Contudo, houve 
uma consolidação dessa participação nas tomadas de decisões da escola? Quais são as 
possibilidades e os limites da participação da comunidade local? Em um estudo de caso em 
duas escolas da rede municipal de Aracaju/Sergipe-Brasil foi levantado através de entrevista, 
aplicação de questionário e uma análise documental do Projeto Político Pedagógico a 
percepção da comunidade das referidas escolas sobre a participação na gestão escolar. A 
pesquisa em andamento revela que ainda carece uma melhor consolidação de uma gestão 
democrática eficaz. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática Participativa. Escola. Comunidade. 
 
Abstract: The democratic school management is guaranteed by Brazilian legislation since 
1988,  establishing the right of parents/guardians to be aware of the educational process and 
participate in the proposal and definitions of school education. Since then, was there a 
consolidation of their participation in decision making process? What are the possibilities and 
limits of the local community? In a case study in two schools in the city of Aracaju/Sergipe-
Brazil was investigated the perceptions of school community about participation in school 
management by the application of interviews, questionnaires and a documentary analysis of 
the Political Pedagogical Project. The ongoing research reveals that a further consolidation of 
effective democratic management is still required. 
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Este estudo tem como objeto a democratização da gestão escolar no Brasil, abordada e 

estabelecida tanto na Constituição do Brasil (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB, n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e no Estatuto da Criança e do adolescente 

(ECA, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990). A Constituição do Brasil de 1988 define no seu 

Capítulo III, artigo 205 que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família, [...] 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” através, como se estabelece no 

artigo 206, VI, de “uma gestão democrática do ensino publico na forma da lei.” (BRASIL, 

1988). A LDB n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 também constitui em seu artigo 2° que a 

educação é dever do Estado e da família e no artigo 3° inciso VIII que o ensino se 

desenvolverá como o princípio de gestão democrática. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente- Lei de n° 8.069 de 13 de julho de 1990 aborda os direitos da participação da 

comunidade em assuntos da gestão escolar. Conforme o seu artigo 53 parágrafo único, os 

pais/responsáveis usufruem o direito de ter “ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais”. 

Compreende-se que o modelo da gestão democrática participativa proposta na 

legislação brasileira tem em vista uma participação da sociedade em geral e dos 

pais/responsáveis em específico que não se restringe a execução de determinadas tarefas 

pontuais, mas sim, que contribua na formulação da concepção pedagógica e da tomada de 

decisões em âmbito da gestão escolar. Para isso, são implementados, nas instituições de 

ensino público, Conselhos Escolares. De acordo com a legislação para o município de 

Aracaju, na Lei n. 3.074 art.2, o conselho escolar é composto por representantes dos 

segmentos da comunidade escolar, isto é, alunos, pais/responsáveis de alunos, servidores 

públicos municipais do quadro de magistério, e administrativos em efetivo exercício nas 

unidades escolares (ARACAJU, 2002). 

Depois de ter mais de dez anos estabelecida a gestão participativa na legislação 

brasileira e de revelações de estudos acadêmicos sobre os limites e dificuldades de 

participação por parte de representantes da comunidade local, como, por exemplo, de Paro 

(2004) e de Peters, Goncalves e Tizzei (2006), busca-se saber: Como se apresenta atualmente 

a participação da comunidade local? Pode-se constatar, entretanto, uma consolidação da 

gestão democrático-participativa da escola? Ou ainda existem dificuldades? Quais são os 

atuais limites e as possibilidades da participação da comunidade local na gestão escolar?  

Essas perguntas se justificam pelo fato de que a relação entre família e escola ainda é, 

conforme Oliveira e Araújo (2010), um campo de estudos pouco explorado, pois as 

publicações relacionadas com esse tema são insuficientes para proporcionar conhecimento 
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que gere avanços nessa área. Novas pesquisas precisam ser realizadas para disponibilizar 

propostas de melhorias e ampliações da participação da comunidade nos processos de gestão 

participativa, identificando possíveis subsídios para a efetivação dessa participação.  

Este estudo pretende contribuir na revelação de possíveis limites e possibilidades da 

participação da comunidade local através de um estudo de caso em duas escolas da rede 

municipal de Aracaju – Sergipe. Para isso, objetivamos especificamente, neste momento, 

esclarecer a proposta do modelo da gestão democrática participativa; analisar o perfil da 

comunidade local da escola e avaliar a escola enquanto intermediadora e detentora dos 

conhecimentos pedagógicos para fins de validar a participação da comunidade local nas 

tomadas de decisões da escola. 

Para esclarecer a proposta do modelo da gestão democrática participativa foram 

levantados no banco de dados da Scielo Eletronic Library Online e na Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Sergipe artigos científicos relacionados com o tema da gestão 

participativa. As fontes foram encontradas a partir das seguintes palavras-chave: gestão 

participativa, gestão escolar, gestão democrática, comunidade escolar. Dos 20 artigos 

encontrados no site scielo e das 53 referências identificadas na BICEN sob estas palavras-

chave, foram selecionados e fichados 16 artigos por atingir de forma mais adequada o foco 

deste estudo, isto é, a participação da comunidade. 

O levantamento do perfil sócio-geográfico da comunidade local da escola ocorreu pela 

consulta de bancos de dados de órgãos governamentais, como o IBGE, INEP, MEC, SEED, 

SEMED dando subsídios quantitativos à construção de um perfil sócio geográfico de Aracaju. 

Além disso, serviu como referência o livro de Emanuel Souza Rocha e Antônio Wanderley de 

Melo Corrêa intitulado Bairro América: A saga de uma comunidade que relata a história da 

comunidade local do bairro. Foi capturada brevemente a imagem do Bairro América na mídia 

através de um levantamento de artigos no Jornal Cinform, sendo este um dos jornais com 

maior circulação na cidade. O acervo abrange o período de 2008 a 2011. Também, foram 

analisados os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das duas escolas, sendo este um 

documento importante para entendemos como a escola garante dentro de seus propósitos a 

articulação com a comunidade.  

A pesquisa em campo iniciou-se em agosto de 2011 e ainda está em andamento. A 

Escola A oferece Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e II, conta atualmente com 

1.904 alunos matriculados, quatro coordenadores (geral, administrativos e duas coordenadoras 

pedagógicas), 70 professores, 5 especialistas, e 19 estagiários, 13 agentes no âmbito 

administrativo e quatro no âmbito de serviços gerais, além de 33 serviços emprestados. A 
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Escola B, oferece o Ensino Fundamental I e II e EJA, abrange 552 alunos matriculados, 3 

coordenadores (geral, administrativo e pedagógico), 37 professores, 10 agentes no âmbito 

administrativo e 7 agentes no âmbito de serviços gerais. 

Levantamos impressões sobre as localidades mais próximas às duas escolas, 

fotografando ruas, praças e estabelecimentos ao seu redor. Através de questionários de caráter 

semi-aberto e de uma dinâmica aplicada durante encontro pedagógico no início do ano letivo 

de 2012 que contou com a participação da equipe coordenadora, docente e também com 

agentes administrativos e de serviços gerais, levantamos informações a respeito da percepção 

da participação na gestão escolar e as oportunidades e ameaças que a comunidade local de 

ambas as escolas apresenta. Além disso, foi realizada, no dia 08 de março de 2012 uma 

entrevista semi-aberta com um representante da Igreja dos Capuchinhos localizada no bairro 

em que as duas escolas estão inseridas. Sua fala será brevemente mencionada.  

Este artigo é dividido em duas seções, além desta introdução e as conclusões. Na 

primeira seção refletimos sobre as possibilidades e os limites de participação da comunidade 

na gestão escolar, encontrados na literatura, e, na segunda seção, apresentamos os resultados 

da pesquisa empírica. 

 

 

1. POSSIBILIDADES E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO 
ESCOLAR 
 

Desde os anos 80 existem políticas publicas que visam o envolvimento da sociedade e 

o incremento do controle social na gestão pública. Isso acontece diante da crise do sistema 

político, que por um lado precisa, após longo período de regime militar, confirmar sua 

legitimidade comprovando a sua capacidade de governar e que, por outro lado, se vê frente a 

uma sociedade moderna, diversificada e difícil de ser governada. 

Portanto, pode-se afirmar que o processo de transformação atual por que 
passam tais sociedades políticas remete-nos, de fato, a uma dupla crise de 
governança e governabilidade, as duas faces de Janus: de um lado, a crise 
de governabilidade refere-se à capacidade de formulação, gestão, 
implementação e articulação das políticas públicas; por outro lado, a 
passagem da lógica de governo a uma dinâmica de governança põe em 
xeque a legitimidade do Estado enquanto ator e arena política do processo 
decisório (MILANI, 2006, p.181-182). 
 

A partir da década de 80 busca-se descentralizar a gestão pública, abrindo mão do 

monopólio do Estado e inserindo a população civil nas tomadas de decisões. Houve uma luta 

pela participação da sociedade civil em diferentes setores da administração pública, 
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influenciando assim a formação de conselhos municipais de educação, compreendendo-os 

“como lócus de discussão e de participação nas questões de educação” (TEIXEIRA, 2004, p. 

697). Analogamente prevê-se no âmbito da gestão escolar em instituições do ensino público a 

implementação de conselhos escolares. Contudo a participação da sociedade civil exige, como 

pressuposto:  

[...] a existência de cidadãos e sujeitos coletivos informados e atentos à 
evolução da coisa pública, capazes de utilizar as regras e recursos existentes 
de modo reflexivo (ação reflexiva); a existência de processos políticos que 
contemplem oportunidades de desenvolvimento das capacidades 
argumentativas dos cidadãos na definição da vontade coletiva e na 
elaboração institucional de espaços abertos à participação [...] (MILANI, 
2006, p.186). 
 

Diante disso, torna-se relevante o fato de que no Brasil desde a década de 80 registra-

se uma baixa filiação a órgãos de classe, sindicatos e organizações comunitárias, falta de 

associativismo, e comodidade por parte da população como entraves da democracia. Além 

disso, há fatores socioeconômicos tanto de forma simbólica como política que atuam como 

barreiras para a participação, aprofundando desigualdades nos meios que deveriam ser 

participativos (SANTOS, 1987 apud MILANI, 2006). A forte presença do autoritarismo e de 

políticas de apadrinhamento onde os que possuem os meios de produção e têm melhor poder 

aquisitivo decidem pelos demais, ajuda para o desânimo da população, como também a falta 

de confiança e de credibilidade dos governantes que os fazem pensar na mudança como algo 

impossível (MILANI, 2006).   

Esses obstáculos ou limites também se refletem no âmbito da gestão educacional em 

geral, e da gestão escolar em específico. Um estudo de Ghanem (2004) que examina sessenta 

publicações no período de 1995-2003 sobre a participação de membros da comunidade 

escolar (docentes e funcionários) e local (pais/ responsáveis) revela que, por um lado, a gestão 

democrática participativa é vista como algo positivo e que esta deve sim ser uma medida 

adotada para a melhoria da educação no Brasil; mas, por outro lado, observou-se que na 

maioria dos casos não ocorre efetivamente uma ação participativa com a comunidade e que a 

escola passa por um isolamento em relação à realidade que a cerca e se subordina a um 

sistema chamado órgão público. Na maioria das vezes as necessidades da comunidade não são 

colocadas em pauta para uma discussão democrática. 

A proposta da participação dos pais/responsáveis e da comunidade local na gestão da 

escola mostra um grau de complexidade e de dificuldades diante das características da 

sociedade contemporânea. A jornada de trabalho, por exemplo,  que na maioria das vezes, 

distribui-se em oito horas diárias ou mais no turno da manhã e tarde, pode ser apontada como 
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um dos fatores responsável pela falta de aproximação e contribuição dos pais/responsáveis 

nas tomadas de decisões da escola, pois geralmente as reuniões acontecem num desses dois 

turnos. Mas apontar apenas esse fator seria um olhar restrito. Pressupõe-se que a vida 

moderna, com seu ritmo acelerado, as dificuldades atuais de mobilidade urbana, mas também 

a diversificação de valores sociais escondem diversos motivos que implicam uma menor 

participação na vida escolar dos filhos ou até envolvimento em relações sociais, como se pode 

observar nas mudanças da estrutura familiar (PETERS; GONÇALVES; TIZZEI, 2006). 

O sentimento de impotência e de inferioridade das pessoas também pode levar a um 

receio em participar das definições das propostas educacionais e colaborar com as tomadas de 

decisões da escola, se sentindo estas incapazes de analisar e elaborar propostas de um assunto 

do qual não se tem um conhecimento científico prévio e o poder de argumentar com os 

gestores escolar (PARO, 2004).  

Os conflitos em busca da democracia se dão principalmente pela falta de 

homogeneidade dos objetivos tanto da escola como da comunidade. O indivíduo, como 

também um conjunto de indivíduos, busca satisfazer seus interesses próprios. Eles podem, 

inclusive, ser conflitantes com os interesses dos demais. Vale o mesmo para os interesses dos 

membros da comunidade escolar. Uma gestão democrática, contudo, não existe se a 

comunidade não for efetivamente sua parte integrante, pois sem sua inserção torna-se difícil 

atender a contextualização de ensino e os objetivos de educação de todos. O envolvimento 

dos pais/responsáveis, como também de outros membros da comunidade local, em assuntos 

escolares é importante para garantir uma coerência entre valores ensinados a criança e jovem 

e um maior compromisso de todas as pessoas engajadas nos processos educacionais.  

Oliveira e Araújo (2010) apontam a diferença dos papéis da família e da escola. À 

instituição familiar cabe o papel de educar e preparar o indivíduo para viver socialmente e, 

ensiná-lo os costumes e comportamentos adequados para os padrões sociais vigentes. Nessa 

primeira fase, chamada de educação primária, conforme Oliveira (2002, p. 16 apud 

OLIVEIRA, ARAUJO, 2010, p. 101), “a educação moral, ou seja, a transmissão de costumes 

e valores de determinada época, torna-se, nesta perspectiva, seu principal objetivo.” Já à 

instituição escolar cabe o papel de possibilitar e sistematizar a construção do saber em 

distintas áreas da vida. Os papéis da família e da escola se complementam. “Esses dois 

sistemas têm objetivos distintos, mas que se interpenetram, uma vez que compartilham a 

tarefa de preparar as crianças e os jovens para a inserção crítica, participativa e produtiva na 

sociedade.” (REALI; TANCREDI, 2005, p. 240 apud OLIVEIRA; ARAUJO, 2010, p.100) 
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Conforme Oliveira e Araújo (2010, p. 102), faz-se “[...] necessário, para o bom 

funcionamento da escola, que as famílias adotem as mesmas estratégias de socialização por 

elas utilizadas.” Sendo assim uma caminhada unida das duas instituições na busca do mesmo 

objetivo promete maior sucesso. Parte-se da ideia de que uma gestão escolar relacionada à 

demanda da sociedade e construída em cooperação com a mesma, levará a maiores benefícios 

e ao alcance das metas coletivamente estabelecidas, pressupondo que, por ser planejada em 

conjunto, a sua execução também encontre apoio coletivo. Espera-se com isso uma melhor 

adaptação das ações da escola as demandas da comunidade, análogo aos pressupostos da 

municipalização que vinculava a inserção da sociedade na gestão municipal a expectativa de 

que o serviço público se aproximasse ao seu usuário, como constata Oliveira e Araújo (2003).  

Neste contexto, se torna interessante o ponto de vista da Teoria da Democracia 

Participativa (SCHMIDT 1995). Nessa teoria não se compreende o interesse só como 

estímulo para a participação. É a participação que também abre oportunidades para formar 

interesses, compreender os interesses dos outros e trabalhar interesses conflituosos. O 

interesse, desta forma, não é apenas ponto de partida para cooperação e participação, mas 

também um resultado das mesmas. 

Diante disso, interessou-nos saber, como se apresenta a percepção dos limites e 

possibilidades da participação atualmente. Apresentamos a seguir, dados de um estudo de 

caso realizados em duas escolas municipais, localizadas em Aracaju.  

 

 

2. A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE 
POSSIBILIDADES E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO 
ESCOLAR  

 

Apresentamos resultados da pesquisa em campo que, nesta primeira fase, objetivou 

diagnosticar a situação atual da escola. Enriquecemos a análise com breves resultados de uma 

entrevista com um representante da comunidade local. 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR PROPOSTA NO PPP DAS 
ESCOLAS 

 

Partimos na apresentação da percepção da comunidade escolar sobre possibilidades e 

limites para a participação na gestão escolar, com uma análise do Projeto Político Pedagógico 
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(PPP), contrastando-o com os resultados dos questionários semi-abertos aplicados com 

representantes da comunidade escolar a fim de levantar percepções da gestão democrática.  

Reconhecendo a importância da participação dos pais/responsáveis na construção da 

proposta pedagógica, o PPP da Escola B consta, no seu capítulo III que: “O PPP é fruto das 

ideias e sugestões da comunidade escolar: pais, alunos, professores e funcionários quando foi 

oportunizado que todos se manifestassem [...] com aprovação final em plenária [...] isso 

significa dizer que as ideias foram contempladas na sua integridade.” E a Escola A ressalta, 

no capítulo IV do seu PPP que “Para fins de construção da escola, a comunidade teve papel 

preponderante”.  

Contudo, os resultados levantados através do questionário revelam que na escola A: 

oito professores ajudaram na elaboração do PPP, 17 não participaram e 11 não faziam parte 

da equipe docente da escola na época. Quanto a elaboração do atual PPP da escola B apenas 2 

dos professores participaram, 8 não participaram e 5 não faziam parte da equipe docente na 

época da elaboração. Vale, neste momento, apontar que ambos os PPPs foram elaborados no 

ano de 2006 e não foram submetidos a uma atualização. 

Além disso, precisa-se apontar o fato de que o PPP não é conhecido por todos os 

membros da comunidade escolar. Na Escola A, 22 dos 39 professores, que preencheram o 

questionário, não conheciam o atual PPP, 5 professores concordaram com o PPP em vigor e 9 

desejaram mudanças. Na Escola B, dos 15 professores que preencheram o questionário,7 

professores não conheciam o PPP em vigor, 2 estavam de acordo com o atual PPP e 6 

queriam que fosse providenciado algumas mudanças. 

No que diz respeito à compreensão sobre princípios pedagógicos, solicitamos aos 

membros da comunidade escolar que formulassem o que compreendem como visão e missão 

da escola. Constatou-se que cerca de 90% dos professores da Escola A apontaram que a 

escola tem como sua principal missão formar bons cidadãos para viver em sociedade, bem 

como ser um ambiente de integração da escola com a comunidade. Os resultados da Escola B 

também não se diferenciaram muito, pois, a maioria dos professores disse que o principal 

objetivo da escola e formar pessoas para serem bons cidadãos e conduzi-las a uma boa 

convivência em sociedade, como também desenvolver uma aprendizagem coletiva. 

Essa percepção da missão da escola não se distingue do objetivo colocado nos PPPs. O 

PPP da Escola B estabelece como objetivo geral da escola “ministrar o ensino fundamental, 

proporcionando ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elementos de auto-realização, autocognição, preparação para o trabalho 

e exercício consciente da cidadania” (PPP Escola B, 2006, p. 9). O PPP da Escola A fala de 
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“integrar harmonicamente e participativamente os setores da escola, através de atividades 

eficazes que valorizem o profissional e promova melhor andamento do processo 

administrativo e pedagógico na busca de uma boa qualidade de ensino e de uma autonomia 

coletiva, para formação de um indivíduo consciente e participativo nas instâncias que lhe diz 

respeito, num contexto histórico-político e social” (PPP da Escola A, 2006, p.19). 

No que diz respeito à inserção participativa da comunidade, no PPP da Escola B 

consta reuniões de conselho pedagógico para planejar, repensar, avaliar e coordenar as ações 

gerais da instituição. Além disso, a existência de um conselho de classe que se reúna 

periodicamente, e a pesquisa periódica com pais/responsáveis através de formulários para fins 

de sondar o desempenho da escola (PPP da Escola B. 2006, p. 20). Ela assume, inclusive, que 

“De acordo com o diagnóstico o envolvimento da escola com a comunidade local tem que ser 

ampliado, afirmando esta, que busca melhorar a partir das necessidades expostas pela 

comunidade”. Como possíveis canais de aproximação entre escola e comunidade, o PPP da 

Escola B prevê cinema na escola, eventos socioculturais, reuniões de debate que propiciem a 

relação da escola com a comunidade. 

A Escola A consta, no capítulo V do seu PPP que “[...] o trabalho com a comunidade é 

realizado à medida que a presença dos pais é frequente, com visitas ocasionais, solicitação do 

suporte pedagógico através de reuniões entrevistas, ou ainda, visita da equipe pedagógica em 

casos mais urgentes”, prevendo também o envolvimento da comunidade em eventos 

socioculturais, mas não especifica quais são eles. 

No que diz respeito aos órgãos colegiados no PPP da Escola A, não há nenhum ponto 

que garanta a presença efetiva dessas organizações, contudo, nos dados da mesma escola 32 

professores confirmaram a existência de um conselho escolar, um professor confirmou a 

existência da associação de pais e mestres e de um conselho de classe, um apontou a 

existência de um grêmio estudantil e um disse que não sabia da existência de nenhum desses 

órgãos. 

Quanto à própria participação nesses órgãos somente 5 professores optaram por querer 

participar, 8 não responderam, 3 não tem interesse de participar e 18 não pensaram ainda 

sobre a participação em um desses órgãos.  

Na Escola B, há em seu PPP a garantia da existência de reuniões organizadas do 

conselho pedagógico para planejamentos e da existência de conselhos de classe. Contudo, os 

resultados mostram que 13 professores apontaram a existência de conselho escolar, e somente 

um professor apontou a existência da associação de pais e mestres, dois apontaram a 

existência de grêmio estudantil, e nenhum apontou a existência de conselho de classe.  
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Quanto à participação nesses órgãos somente 2 professores optaram por querer 

participar, 7 não tem interesse em participar, um não tem tempo e 4 não pensaram ainda sobre 

a sua participação em um desses órgãos. 

Então no que diz respeito aos processos de tomadas de decisões observa-se que não há 

uma postura de diálogo entre os membros da escola, isso pode ser comprovado quando 

observamos os dados do questionário onde na escola A: 2 professores apontaram que as 

decisões são tomadas pelo responsável de cada setor individualmente, 7 apontaram que as 

decisões referentes a determinada área são tomadas coletivamente pelas pessoas que atuam 

naquela área. 3 apontaram que as decisões sobre todos os setores são tomadas coletivamente 

por um colegiado,9 apontaram que as decisões referentes a todos os setores são tomadas 

coletivamente com todos os membros da comunidade, 12 marcaram que não sabiam informar 

sobre o aspecto e 2 não respondeu a pergunta. 

Na escola B: nenhum dos professores apontou a existência de tomadas de decisões 

individuais, contudo, 2 apontaram que as decisões referentes a determinada área são tomadas 

coletivamente pelas pessoas que atuam naquela área. Um apontou que as decisões sobre todos 

os setores são tomadas coletivamente por um colegiado, 3 apontaram que as decisões 

referentes a todos os setores são tomadas coletivamente com todos os membros da 

comunidade, 8 marcaram que não sabiam informar sobre o tema e 2 não responderam a 

pergunta. 

 

 

2.2 PERCEPÇÃO SOBRE ASPECTOS INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA  

 

Numa dinâmica realizada em cada uma das duas escolas, revelou-se que as estratégias 

colocadas no PPP não fazem parte da memória coletiva. Então, para compreender a percepção 

da escola para com a comunidade, realizamos com a ferramenta de diagnóstico SWOT sobre 

o ambiente interno e externo, referentes às suas fraquezas, fortalezas (ambos aspectos 

internos), ameaças e oportunidades (ambos aspectos externos)  

Dos aspectos internos mencionados na Escola A, as fraquezas mais apontadas foram: 

falta de união, autoritarismo, falta de cumplicidade, falta de coesão. As fortalezas mais citadas 

foram: colegas que se dispõem ao diálogo, interesse do professor, cooperação, e liberdade de 

atuação. Desse modo, observa-se aqui a aparente oposição entre o que foi citado, por 

exemplo, autoritarismo e liberdade de atuação, como também falta de cumplicidade ao de 
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cooperação. Vale ressaltar que esses opostos dependem da percepção de cada sujeito e de suas 

experiências vividas. 

Já como aspectos externos as oportunidades citadas foram: diversidade cultural, a 

presença da igreja no bairro, a participação de alguns pais/responsáveis, a comunidade 

disposta a participar quando solicitada. Quanto às ameaças foram citadas, a violência do 

bairro, ausência dos pais/responsáveis, a realidade familiar dos alunos, e falta de sentimento 

de pertencimento da comunidade para com a escola. Mostra-se aqui novamente a importância 

de trabalhar as diferentes percepções, pois, enquanto alguns pais/responsáveis não participam, 

outros demonstram interesse. Sendo assim, a escola precisa pensar em estratégias diferentes 

para estimular a participação dos pais/responsáveis. 

A diversidade de percepção dos processos internos da escola e do seu redor foi 

revelada também na dinâmica realizada na Escola B. Obtevem-se como resultados internos de 

fraquezas: falta de companheirismo, falta de interesse dos alunos, indisciplina, e falta de 

planejamento. Como fortalezas foram citadas: compromisso dos professores e da gestão, 

coleguismo, os alunos gostarem da escola, e trabalho em conjunto.  

No que diz respeito aos aspectos externos as oportunidades foram: a religião, a 

presença de alguns pais/responsáveis, um número pequeno de famílias que tem esperança e 

que acreditam na educação, e a cultura mesmo sendo pouco valorizada, mas, também alguns 

apontaram a inexistência de aspectos que oportunizam uma boa relação da escola com a 

comunidade. Quanto às ameaças as principais delas foram: a influência das drogas, violência 

e descaso da família, falta de segurança pública, e a falta de ajuda dos pais/responsáveis 

quanto à realização das tarefas de casa.  

Essa percepção da comunidade escolar sobre o ambiente externo da escola pode ser 

confrontada com as breves observações que iniciaram a pesquisa em campo resumidas da 

seguinte forma: Ambas as escolas são localizadas numa comunidade3 na qual existem 

diversos pontos comerciais que vão desde a venda de produtos alimentícios como pão, 

verduras, até a venda de roupas, calçados, móveis e utensílios para o lar. Existe também 

próximo às escolas a Praça Franklin Dalmo Roosevelt que possui uma quadra de esportes4, 

pistas de skate, bancos para sentar, e parque infantil e a Paróquia São Judas Tadeu Frades 

Capuchinhos.  

 

 

2.3 PERCEPÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POR REPRESENTANTES DA 
COMUNIDADE 
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A limitada percepção sobre a comunidade local, revelada durante a dinâmica SWOT, 

acima citada, também foi confirmada na entrevista com um representante da Igreja dos 

Capuchinhos localizada no mesmo bairro no qual as duas escolas estão inseridas. O 

entrevistado pressupôs na sua fala que os professores não são conhecedores da realidade de 

seus alunos e apontou que o objetivo que ele atribui à escola pública é o de junto com a 

família formar bons cidadãos para viver socialmente. Ele apontou também que não há uma 

comunicação efetiva da escola com a comunidade. 

Sendo o foco do nosso estudo, o (possível) envolvimento da comunidade local na 

gestão escolar de instituições de ensino, localizadas num mesmo bairro, permitimo-nos 

também um olhar histórico para capturar a tradição de envolvimento em assuntos da 

coletividade.  

Um dos principais fatos históricos da ocupação do bairro América é a chegada do 

complexo penitenciário que foi inaugurado em 9 de outubro de 1926. Foi justamente a 

existência do presídio, que também mobilizou a comunidade a se envolver politicamente. 

Com a superlotação do presídio, renomeado como Casa de Detenção de Aracaju- CDA, a 

partir da década de 80, o aumento da violência dentro do presídio e as condições de estadia se 

tornaram cada vez mais insalubres. Com o aumento da população o número de traficantes, de 

violência e de fugas dos presos passaram a amedrontar a população do bairro. Foi esse o 

motivo para que algumas pessoas da comunidade se organizassem e realizassem passeatas 

com manifestações contra o presídio nos anos 2003 e 2004. Tendo mais de 1500 participantes, 

entre eles fiéis da paróquia são Judas Tadeu e líderes comunitários (Associação de moradores 

e amigo do bairro América, AMABA) e também policiais. Essas manifestações foram 

imprescindíveis para compelir a desativação do presídio. (ROCHA; CORRÊA, 2009). 

Contudo, as ocorrências de violência no bairro durante a fase da superlotação do presídio 

marcaram a imagem da localidade até hoje. A nossa pesquisa sobre as notícias do Bairro 

América publicadas no jornal Cinform nos últimos dois anos revelam, que a violência e o uso 

de drogas ainda predominam na imagem divulgada do bairro pela opinião pública.5 

Outro envolvimento que vale ressaltar na história do bairro é seu agir coletivo no 

combate à poluição ambiental, causada pela Fábrica de Cimento. A população juntamente 

com a igreja se organizou em passeatas, até conseguir a retirada da fábrica.  

Esses dois exemplos mostram que a história do bairro comprova que um agir coletivo 

pode levar a sucessos e melhorias de qualidade de vida da comunidade. Observamos que na 

sua história há uma tradição de luta coletiva e de que dessa luta parte a associação de 
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moradores. Contudo, a baixa filiação de pessoas a associações comunitárias, sindicatos e 

demais órgãos de classe desde a década de 80, que foi constatado por Milani (2006), também 

foi confirmado nesta pesquisa. O nosso entrevistado apontou o fato de que no Bairro América 

atualmente não há mais a organização que a comunidade mantinha a pelo menos dez anos 

atrás e que a cada dia que passa o número de pessoas engajadas por solucionar ou reivindicar 

melhorias para os problemas sociais do próprio bairro só diminui. 

 

 

3. CONCLUSÕES (NÃO-) FINAIS  

 

A gestão democrática aponta para a necessidade de aproximação da escola com a 

comunidade, como também da validação dos direitos constituídos nas leis nacionais, tais 

como LDB e ECA, que estabelece a participação dos pais/responsáveis na elaboração e 

definições das propostas educacionais e na responsabilidade compartilhada do estado e da 

sociedade na construção do ser social. 

No que diz respeito à inserção da comunidade local, principalmente dos 

pais/responsáveis, Oliveira e Araujo (2010) criaram nossa curiosidade em saber como as duas 

escolas comunicam aos pais/responsáveis e a comunidade local os valores, costumes, e os 

comportamentos por ela ensinados. A análise do PPP mostrou que há preocupação com a 

comunicação entre os pais/responsáveis, mas em sua maioria se refere como estratégia a 

situações pontuais como cinema na escola, eventos sócio-culturais e não como estratégia de 

comunicação sistemática e permanente. O representante da comunidade entrevistado também 

não constatou uma comunicação sistemática da escola com a comunidade. 

Os dados levantados dão suporte ao estudo de Milani (2006) que alerta para a mera 

consulta simbólica de processos democráticos e participativos. O que pôde ser observado em 

campo é que o PPP de cada escola, apesar de defender a atuação da comunidade nos 

processos de gestão da escola, não é amplamente conhecido por toda comunidade escolar. 

Além disso, devido o passar do tempo desde sua elaboração, nem todos da comunidade 

escolar atual participaram na sua formulação.  

Já o artigo de Peters, Goncalves e Tizzei (2006) que caracterizam a escola como 

espaço de troca de saberes, nos fez refletir sobre o que a escola aprende com a comunidade. 

Percebe-se que, na mesma escola na qual foi observada uma cultura de diálogo, também 

constatou-se autoritarismo. No que diz respeito aos resultados sobre as formas de tomadas de 

decisões constatou-se que não há uma cultura de organização coerente no que diz respeito a 
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tomada de decisões. Pois, os dados sobre a comunicação interna ativa entre os membros da 

comunidade escolar mostra que 14 dos 35 professores na escola A e 10 dos 15 professores da 

escola B não sabiam informar sobre os processos decisórios existentes na escola da qual faz 

parte. 

Experiências como cooperação e abertura para o diálogo de alguns agentes não foram 

e/ou não estão sendo compartilhados por todos. Também a falta de interesse em participar em 

órgãos colegiados pelos próprios membros da comunidade escolar é considerado alarmante e 

nos mostra que ainda é necessário trabalhar melhor o esclarecimento da gestão escolar e da 

participação na mesma. Concordamos que a sociedade não deve contentar-se apenas com a 

criação de um conselho escolar, é imprescindível que haja um esforço coletivo para que a 

democratização da gestão escolar saia dos meros discursos políticos. Sendo assim vale atentar 

para o fato de que somente com a mobilização da comunidade escolar e local é que se poderá 

superar estruturas hierárquicas, lembrando que a democracia nos processos de tomada de 

decisão é fator primordial para garantir a autonomia da escola. 
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