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RESUMO:  
Este artigo objetivou apresentar algumas discussões acerca do histórico e da implantação do 
Programa Escola Aberta (PEA) na rede pública de ensino no Colégio Estadual Edélzio Vieira 
de Melo, na cidade de Capela, por meio de oficinas para buscar uma aproximação entre a 
comunidade escolar e o seu entorno, envolvendo os alunos, os pais e responsáveis pelos 
discentes nas tarefas desenvolvidas, de modo a promover uma conscientização. Para tanto, 
debrucei-me em leitura de amplo referencial teórico sobre a problemática ligada à educação, 
para obter um suporte que justifique as ações empreendidas em torno de uma ampliação da 
democracia na escola. Sua possibilidade de traçar diretrizes para a redução de problemas 
como: evasão escolar, repetência, violência escolar, destruição do patrimônio da escola, 
enfim, criar um ambiente amigável onde o sentido de educar seja repensado. Portanto, foi 
utilizada para a coleta de dados, entrevistas com alunos e pais, para compreender a 
importância do programa para a comunidade quando são convidados a participar das oficinas 
ministradas por professores que desenvolvem atividades esportivas, culturais e de informática 
na perspectiva de romper com o isolamento institucional, desenvolvendo uma troca de saberes 
e habilidades entre a comunidade e a escola. 
Palavras-chave: (comunidade, escola, educação, PEA) 

 
 

ABSTRACT:  
This paper aims to present some discussions about the history and deployment of the Open 
School Program (OSP) in the public schools in the State College Edélzio Vieira de Melo, the 
town of Capela, through workshops to seek a rapprochement between the community school 
and its surroundings, involving students, parents and guardians in the tasks undertaken by 
students in order to promote awareness. For that, I looked at broad reading of the theoretical 
framework on issues related to education, to get support to justify the actions taken around an 
expansion of democracy in school. His ability to set guidelines to reduce problems such as 
truancy, school failure, school violence, destruction of school property, in short, create a 
friendly environment where a sense of school be rethought. Therefore, it was used for data 
collection, interviews with students and parents to understand the importance of the program 
to the community when they are invited to participate in workshops taught by teachers who 
develop sports, cultural and information with a view to breaking the institutional isolation, 
developing an exchange of knowledge and skills between community and school.  
Keywords: (community, school, education, OSP) 
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INTRODUÇÃO 

 

 Inicialmente, busco neste artigo responder os questionamentos a respeito da 

implantação do Programa Escola Aberta (PEA), na escola pública, na perspectiva de entender 

como se estabelece a relação escola e comunidade enquanto Coordenadora Municipal do 

PEA, na cidade de Capela/Sergipe. Nessa direção, algumas questões nortearam meus estudos, 

a saber: o que significa, então, o Programa Escola Aberta? É a comunidade que tem que ir à 

escola? Ou a escola que vai à comunidade? 

 O Programa Escola Aberta é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica entre o 

governo brasileiro e a Organização das Nações Unidas para a Educação, por meio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento (FNDE/MEC), sob a coordenação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) e com os ministérios do Trabalho e Emprego, do Esporte e da 

Cultura. Conta, para sua execução, com a parceria das secretarias estaduais e municipais de 

ensino que participam do Programa. 

 Criado pelo Governo Federal a partir da Resolução CD/FNDE/N°. 052, de 25 de 

outubro de 2004, para contribuir com a melhoria da qualidade da educação e para reforçar os 

laços entre a escola e a comunidade, de modo que alguns critérios são determinantes para a 

participação do programa: localizam-se em regiões metropolitanas do Brasil e em áreas de 

risco ou vulnerabilidade social. Justamente onde, historicamente, percebe-se a falta de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento humano, quase sempre causadas pelo 

descaso. A problemática envolvendo este tema percorre diversos setores: habitação, saúde, 

educação e segurança. Diante disto, a UNESCO desenvolveu sua primeira experiência nos 

Estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, objetivando diminuir os índices 

de violências praticadas por jovens na faixa etária de 15 a 24 anos de idade, principalmente, 

nos finais de semana, ou melhor, entre as noites das sextas-feiras e domingos, nas regiões 

metropolitanas das capitais dos referidos Estados. 

 Em 2005, o Programa assume um novo perfil institucional e passa a ter o MEC como 

seu executor em parceria técnica com a UNESCO e com os Ministérios do Esporte, da 

Cultura e do Trabalho e Emprego, com o objetivo de melhorar os serviços prestados 

ampliando, ainda mais, a aproximação com a comunidade. Nesse sentido, no mesmo ano, 

consolidou-se balizando em três eixos fundamentais, a saber: Educação – Cidadania - 

Inclusão Social para garantir a exiguidade dos seus seis princípios que assumem um caráter de 
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transversalidade entre si. São eles: solidariedade, respeito, trabalho, preservação do Meio 

Ambiente, autonomia e lazer. Trabalhando-os desde as tenras idades, provavelmente, a 

probabilidade de minimização da grande maioria dos problemas enfrentados cotidianamente 

nas comunidades atendidas pelo programa, será sentida, de forma a ampliar gradativamente os 

resultados pretendidos durante o planejamento das ações implementadas. Obviamente, que 

isso demanda tempo e esforço de todos. Desde a participação das escolas até o desejo da 

comunidade em participar ativamente, criando um ambiente favorável à implementação de 

uma educação de qualidade que prepare cidadãos capazes de reivindicar direitos, mas também 

que estes assumam suas responsabilidades dentro da sociedade. 

 Passando por sua terceira geração, o PEA terminou o ano de 2006 presentes em 1.286 

escolas de oito Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Roraima e no Distrito Federal, ampliando 

seu raio de ações frente às escolas e comunidades carentes. Em 2007, estava presente em 

todos os estados da federação e no Distrito Federal, o programa tem oportunizado 

aproximadamente, duas mil escolas que abrem seus portões para que suas respectivas 

comunidades construam e ressignifiquem seus espaços de cultura, lazer e de convívio social, 

passando de uma cultura negativa, em termos de propósitos educativos, para uma que 

apresente resultados positivos envolvendo mudanças de hábitos, valores e, até mesmo, 

utilizando do espaço físico da escola. 

 Em Sergipe, o Programa Escola Aberta foi implantado em 2006, com a parceria do 

Ministério da Educação e da UNESCO, com foco no jovem sergipano, com vistas a estimular 

a participação e o protagonismo juvenil e sua integração entre escola e comunidade. 

 Em 2008, já são 18 escolas participantes espalhadas pelo interior do Estado que, 

somadas às de Aracaju, mobilizam cerca de 4,8 mil participantes por finais de semana, 

quando da promoção de atividades de futsal masculino, recreação, pintura em tela, corte e 

costura, artesanato em miçangas, informática para adultos dentre outras. Nesse sentido, 

espera-se que continue sua interiorização com a finalidade de ampliar esse programa para que 

um maior número de escolas melhorem, ainda mais, suas relações com as comunidades onde 

as mesmas estão inseridas. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

3 

DESENVOLVIMENTO 

 
“Escola de portas abertas” fortalece e introduz aleatória e 
intencionalmente o estabelecimento da capacidade de reagir 
emocionalmente, porque “em um estágio superior da razão 
dominante da emoção, propõe um eixo intelecto/afeto que de 
certa forma introduz a capacidade de emoções indispensáveis 
aos restabelecimentos racionais”. (Edgar Morin) 

 

 

 Atualmente, o debate sobre a relação escola e comunidade tem levado muitos 

especialistas a repensarem o conceito de educação, sobretudo em função dos resultados 

alcançados nas últimas décadas, principalmente na rede pública de ensino, onde altos índices 

de evasão, repetências, abandono escolar, bullyng, e agressões a professores têm permeado as 

estatísticas. Sobre isso, Moacir Gadotti afirma que: “[...] esses fatos educacionais (falta de 

acesso, reprovação e desistência) impossibilitam a formação de uma consciência de classe, o 

que favorece a marginalização da população no processo político” (2004, p. 115). No seu 

ponto de vista, “[...] a tarefa do educador é a de criar condições objetivas que favoreçam o 

aparecimento de um novo tipo de pessoas: solidárias, organizadas, capazes de superar o 

individualismo” (Op. Cit., p. 127). 

 Esse pensar - social da educação é reforçado nas idéias de Vitor Henrique Paro, que 

afirma ser: “[...] o fim último da educação é favorecer uma vida com maior satisfação 

individual e melhor convivência social” (2001, p. 37). Logicamente, para que isto ocorra é 

preciso: 

[...] pensar o viver de forma social, em companhia e em relação com 
pessoas, grupos e instituições. A educação se faz, assim, também, com a 
assimilação de valores, gostos e preferências, a incorporação de 
comportamentos, hábitos e posturas, o desenvolvimento de habilidades e 
aptidões e a adoção de crenças, convicções e expectativas. (Op. Cit, p. 38) 

 

 Para que esse sentido de educação alcance resultados satisfatórios: “[...] faz-se 

necessário um processo educativo que envolva a interação entre sujeitos livres, como o que 

pode (e deve) ser desenvolvido na escola” (Op. Cit., p. 39). Isto deve ocorrer porque uma 

sociedade que estimula crianças e adolescentes a ter atitudes individualistas, que passam 

longe da reflexão e da responsabilidade consigo e com o próximo, dificilmente conseguirá se 

sentir parte de um grupo, da família, da turma da escola, ou da sociedade. Nesse sentido, é 

importante que a escola se torne um ambiente acolhedor para que se possam formar pessoas 

felizes, éticas, seguras e capazes de conviver com os seus semelhantes. Mas, até a 
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concretização desse ideal, é preciso percorrer muitos caminhos, sobretudo para minimizar os 

diversos conflitos que atingem a sociedade nas suas relações sociais. 

 Basicamente, os problemas que envolvem as relações sociais, tanto entre os docentes, 

quanto entre o entorno e a escola, não são tão simples de serem elucidados, mas também não 

podem ser deixados de lado. Esta discussão atinge todas as esferas da sociedade, é um ponto 

que precisa ser trazido constantemente à tona. Para isso, é preciso que, na aproximação entre 

as esferas, seja criado um ambiente democrático.  

Sobre esta questão, Anísio Teixeira (apud BASTOS, 2001, p. 20) afirma que: “[...] 

democracia é o regime capaz de fornecer os instrumentos necessários ao controle social da 

sociedade sobre a coisa pública”. Mas, como falar de democracia se a própria escolha dos 

gestores escolares não ocorre de forma democrática? Aliás, tem ocorrido, historicamente, por 

meio de: “[...] práticas tradicionalistas calcadas no clientelismo e no favorecimento pessoal, 

que inibem as posturas universalistas reforçadoras da cidadania” (PARO 2001, p. 65).  

O primeiro passo para que seja estabelecida uma política democrática na educação, é a 

total implantação do processo de gestão democrática nas redes de ensino público, pois essa 

oportuniza a “[...] possibilidade de opinar, característica de um ambiente mais democrático, 

acaba levando os sujeitos envolvidos na educação escolar a uma postura mais participativa” 

(Op. Cit., p. 73). Para confirmar esta assertiva, Bastos adverte que:  

 

A gestão democrática da escola pública deve ser incluída no rol de práticas 
sociais que podem contribuir para a consciência democrática e a participação 
popular no interior da escola. Esta consciência e esta participação, é preciso 
reconhecer, não têm a virtualidade de transformar a escola numa escola de 
qualidade, mas tem o mérito de implantar uma nova cultura na escola: a 
politização, o debate, a liberdade de se organizar, em síntese, as condições 
essenciais para os sujeitos e os coletivos se organizarem pela efetividade do 
direito fundamental: acesso e permanência dos filhos das classes populares 
na escola pública (BASTOS, 2001, p. 22). 
 

Essa adesão da família para desenvolver nos educandos atitudes positivas e duradouras 

com relação ao aprender e ao estudar, é outro fator extremamente importante. É por meio da 

inserção de pais e responsáveis pelos discentes no diálogo, na convivência e na participação 

com a instituição, que as mudanças tanto na qualidade de ensino, quanto melhoria do 

relacionamento com os alunos e a escola, serão atingidas com mais facilidade. Isto é, na 

verdade, uma chamada para que sejam assumidos por todos, indistintamente, os papéis 

sociais, pois “[...] ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao 

interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para ele” (BERGER; 
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LUCKMANN, 1973, p. 103). Ou seja, este indivíduo torna-se parte integrante e atuante do 

processo de construção de uma educação voltada para a liberdade. Mas, é preciso atentar para 

as palavras de Paulo Freire “[...] ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão” (1987, p. 52). Essa liberdade envolve uma grande 

complexidade, pois: 

 
A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” 
para a liberdade, por isto mesmo, ação com ele. A sua dependência 
emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que 
gera também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a 
não ser pelo opressor. Este é que se serve desta dependência para criar mais 
dependência (FREIRE, 1987, p. 53). 

 

Na visão freireana, não pode haver uma libertação sem o auto-reconhecimento de 

homens destruídos. Isto implica em uma rejeição ao atual modelo político-ideológico que 

vigora no nosso país. Mesmo porque essa aproximação entre escola-comunidade que tanto se 

discute atualmente envolve, na verdade uma ampla discussão política de conscientização da 

sociedade em todas as suas classes sociais. É um rompimento com a exploração histórica que 

visava, principalmente, produzir corpos dóceis, como diria Michel Foucault (2008, p. 118) 

para serem utilizados apenas como mão de obra, vigiada e disciplinada.  

Nesse sentido, um passo muito importante na busca dessa conscientização tem sido 

dado com a implantação do Programa Escola Aberta. Para isso, ações estão sendo 

implementadas em cada escola a partir de consulta às comunidades locais partindo da 

identificação dos possíveis professores para ministrar as oficinas, de acordo com a diversidade 

regional. A oferta de atividades por meio de oficinas gera resultados significativos no que diz 

respeito à redução da depredação dos prédios escolares, contribuindo também para a 

diminuição dos conflitos nas comunidades que fazem parte do entorno, além de ampliar o 

diálogo entre a “escola da semana” e a “escola do final de semana”, promovendo uma 

melhoria na qualidade da educação, inclusão social e de um ambiente mais harmonioso. 

O PEA representa uma alternativa às demandas por uma educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, em cada rua, em cada bairro e em cada cidade. A educação integral tem 

sua razão de ser na realização do direito de aprender, inspirada nos ideais de 

educadores/gestores como Anísio Teixeira1 e na ação centrada dos diferentes ministérios (da 

Educação, do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, do Esporte e Cultura), esferas e 

                                                 
1 Foi o primeiro administrador público (no Brasil) a relacionar democracia com administração da educação. 
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setores de governo que ofertam as políticas sociais em um mesmo território que inclui a 

escola pública. 

A necessidade da integração sociedade e escola nos impõe a preocupação de fazer do 

ambiente educacional a parte integrante e necessária da educação moderna e participativa. 

Abrir a escola com projetos esportivos e culturais abrangendo alunos, professores e 

comunidade, determina o passo gigantesco em busca dos saberes educacionais futuros, pois 

encontram uma boa relação entre as partes, a valorização humana e a compreensão da 

importância educacional utilizando o espaço existente e disponível para uma estreita relação 

entre inteligência e afetividade. 

Neste quesito, as oficinas são consideradas mais que momentos de apropriação de 

saberes, são oportunidades para educar e para promover reflexões sobre valores importantes 

para o desenvolvimento humano enquanto membros de uma sociedade. Muito mais que as 

convivências tão perpassadas por diferenças nem sempre bem administradas pelos grupos 

sociais, não oferecendo garantia de colocação no mercado de trabalho. Essas oficinas 

propiciam, na verdade, o desenvolvimento de uma habilidade que contribui para a construção 

de uma imagem positiva de si e aumenta a chance de obtenção de um complemento familiar. 

Mais como é visto o Programa Escola Aberta na Comunidade Escolar da cidade de 

Capela no Estado de Sergipe? 

O PEA foi implantado no Colégio Estadual Edélzio Vieira de Melo, no dia 10 de 

outubro de 2008, na cidade de Capela, onde tive a oportunidade de iniciar minha pesquisa de 

campo, entrevistando alguns membros da comunidade, fazendo a seguinte pergunta: Para 

você, o que é o Programa Escola Aberta? 

A maioria dos entrevistados expressou pensamentos semelhantes, porém, não 

souberam responder com clareza o que significava o programa. Sintetizando as respostas, 

alguns colocaram o mesmo como sendo algo para poucos e não como um direito e interesse 

para todos. Fatigados pelo uso político, em função das experiências vivenciadas, e eleitoreiro 

na grande maioria das ações praticadas pelo governo, acreditam que este programa tem prazo 

para o seu término. O ceticismo acaba, de certa forma, predominando na mentalidade, 

principalmente, das pessoas menos favorecidas economicamente. 

Mesmo a grande maioria externando suas incertezas para com as ações previstas no 

PEA, alguns entrevistados apresentaram algum otimismo. Para M. L. (mãe e não participante 

do PEA): “este é um programa que incentiva os jovens para ter uma futura profissão e 

também dá uma oportunidade para os oficineiros”. M. I. (participante do programa) disse o 

seguinte: “é um incentivo do governo, junto com a escola em parceria com a comunidade para 
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abrir oportunidade de cursos ou até aumentar a renda de algumas famílias através de 

cooperativas”. Em outro depoimento, de uma mãe e participante da comunidade escolar, 

“Escola diz tudo, é uma porta de oportunidades para o aprendizado, o PEA nos proporciona 

isso: uma oportunidade de lucro, uma porta para o futuro”. (A.C.) 

O Programa busca em sua proposta pedagógica, um aporte da tese de 

“desescolarização” da sociedade, no sentido de valorizar os saberes da comunidade e o 

reconhecimento de que a aprendizagem ocorre nas trocas sociais, de maneira informal e 

assistemática. Ou seja, sem uma rigidez burocrática que apenas emperra o desenvolvimento, 

contribuindo para o afastamento das pessoas, busca-se, na verdade um aprendizado natural.   

Diante dessa afirmação, Illich (1973) defende a idéia de que a educação só seria democrática 

se realizada fora da escola, por meio da disponibilização a todas as pessoas, de espaços como 

bibliotecas, laboratórios, jardins botânicos, bem como de máquinas, computadores, entre 

outros recursos. Além de propor o fim daquilo que ele denominou monopólio profissional, 

garantindo a qualquer pessoa o direito de ensinar ou expor talento conforme a necessidade da 

sociedade. 

 Penso que há certo exagero nesta colocação, pois se buscamos construir uma educação 

democrática, não podemos eliminar atores, mas uni-los em prol de um bem maior. É preciso, 

sim, um constante aprendizado por parte dos profissionais da educação. Pois, quando este 

deixa de qualificar-se, certamente deixará de prestar um serviço satisfatório. Entenda-se, aqui, 

profissional toda e qualquer pessoa ligada à escola, desde o porteiro, a cozinheira, o 

secretário, o diretor, o professor, enfim todos os agentes responsáveis pela escola. Além disso, 

é preciso uma aproximação efetiva dos pais nas decisões a serem tomadas exercendo, assim, 

uma maior liberdade para dizer o que pensam acerca das problemáticas que envolvem escola 

e comunidade. 

 Para Gramsci (apud MOCHCOVITCH, 1988), “[...] o ser humano necessita da 

educação para ser livre; essa libertação (intelectual, moral e social) significa a superação da 

divisão da sociedade em classes sociais antagônicas”. A escola, então, é o local em que devem 

se articular o saber e o fazer, a produção intelectual e o saber advindo do ambiente social; 

lugar, portanto, em que se questionam criticamente os modos de pensar, agir, sentir e atuar. 

 Esse despertar para a promoção de uma escola que propicie o desenvolvimento de 

atividades para atualizar e potencializar o seu papel de instituição alegre e cultural corrobora o 

pensamento de Georges Snyders (1988) a alegria que resulta do contato com as realidades da 

sociedade, da construção da solidariedade por meio do acesso a cultura elaborada em sua 

relação dialética com a cultura de massa. Aqui, entenda-se que “[...] a cultura é como uma 
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lente através da qual o homem vê o mundo” (LARAIA, 2001, p. 67). Por meio das oficinas 

ministradas, pretende-se justamente isso: que o homem possa se enxergar como membro de 

uma sociedade e, a partir dela, possa se sentir incluído no processo de transformação da 

mesma. 

 Diante das situações elencadas, percebe-se que o programa tem como aspectos 

preponderantes, as questões sociais. Entretanto, é até mesmo por isso, a intencionalidade 

educativa necessariamente estar presente na proposta, pois não se consegue como ação 

suficiente apenas retirar os jovens das ruas e oferecer-lhes atividades variadas sem relacioná-

las ao contexto sócio-político e econômico. Por isso, o Programa Escola Aberta, ao permitir à 

comunidade o acesso às dependências escolares para a realização de variadas atividades, 

busca aproximar as instâncias formadoras dos jovens contribuindo para a construção de 

vínculos que venham a se traduzir em participação na vida escolar diária para além dos finais 

de semana. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao estabelecer uma discussão em torno da problemática que envolve a aproximação 

entre a escola e a comunidade, como forma de buscar uma participação mais efetiva da 

família na vida escolar, bem como estabelecer uma relação democrática no processo 

educativo nos permite afirmar que é importante o estabelecimento de uma relação dialógica 

entre a escola e a comunidade. 

 Neste diálogo, a busca por soluções locais a partir dos problemas identificados como 

limitadores para o pleno exercício do direito tanto ao lazer de qualidade, quanto à 

oportunidade de desenvolver habilidades em jovens e adultos nas comunidades são 

entendidos como estratégia no Programa Escola Aberta, transformando o espaço físico da 

escola em local de convivência e aprendizagem para as famílias que habitam o bairro em que 

a escola se encontra.  

 Busca-se com isso a promoção da cidadania, tornando os indivíduos elaboradores de 

sua própria cultura, processo que pode acontecer dentro e fora dos muros institucionais. Mas, 

deve-se tomar consciência que não é só o voto que nos faz alcançar uma sociedade 

democrática, mas uma efetiva democracia para agir sempre em benefício dos interesses da 

coletividade.  
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 Mesmo com o claro objetivo de provocar mudanças que aproximem a comunidade do 

ambiente escolar, percebe-se que em Capela, local que serviu de motivação para a construção 

deste texto, ainda há um pouco de dúvidas acerca da proposta do programa. Mas, isto é algo 

natural, tendo em vista que ainda há muito trabalho a ser feito para que a população possa 

ganhar confiança, ou seja, para que esta se conscientize de que é preciso participar das 

decisões que envolvem a educação. Certamente este é o início de uma árdua jornada, mas que 

com o empenho de todos, construiremos uma sociedade mais solidária, mais consciente e 

fraterna. 

 Nesse sentido, o Programa pretende também despertar nas pessoas um senso crítico, 

para que estas conheçam seus direitos e obrigações, tornando-se pessoas curiosas por 

conhecer e descobrir, por fim, um lugar onde se possa exercer a autonomia, isto é, uma 

sociedade cidadã. 
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