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Resumo 
O princípio constitucional da gestão democrática implicou, a partir da década de 1980, em 
uma nova realidade do sistema de ensino, em especial, público. Essa mudança paradigmática 
na forma de gerir a escola foi e continua sendo objeto de investigação de inúmeras produções 
acadêmicas, principalmente no que se refere a administração de recursos, decisões colegiadas, 
relações de poder, entre outros. Neste artigo, discutimos o papel da cultura local no processo 
de democratização da escola pública via órgão colegiado, através dos sujeitos na ação 
coletiva, sua constituição identitária e participação, estabelecendo uma inter-relação com os 
movimentos de mobilização social na constituição da identidade política. 
Palavras-chave: escola; participação; cultura local 
 
 
Abstract 
The constitutional beginning of the democratic management implicates, since the decade of 
1980, in a new reality of the system of teaching, in special, the public one.  This paradigmatic 
change in the form of making the school was and continues being object of investigations of 
many academic productions, mainly in what refers the administration of   resources, school 
decisions, relate to the power, among others.   In this article, we discuss the role of the local 
culture in the process of the democratization of the public school  through collegial 
institution, through the people in the collective action, in the identity constitution and 
participation, establishing an inter relation with the movements of social mobilization  in the 
constitution of the public identity. 
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Compreender a escola como um sistema sociocultural inserida num contexto local, com 

identidade (ou identidades) e determinantes históricos próprios, não é tarefa fácil, muito pelo 

contrário; acaba gerando, em algumas situações, verdadeiros entraves, principalmente na 

sustentação de espaços decisórios na escola. É importante destacar que uma proposta de 

gestão democrática não elimina, necessariamente, as tensões entre as comunidades. Embora 

tenhamos todas as prerrogativas legais (CF 1988; LDB 9394/96) que garantam a 

democratização das relações sociais e paritárias no interior da unidade escolar a partir de 

posturas horizontalizadas, podemos destacar que o encontro dos sujeitos neste espaço gera um 

grupo do qual, conseqüentemente emerge aprendizados, sensações, frustrações, afetos, 

vivenciados individualmente e na coletividade partilhados pelos membros dessa cultura.  

Essas relações são como teias que ao mesmo tempo em que se afastam, também se cruzam, 

gerando ponto de interseções. Afirmamos isso, porque esses sujeitos trazem experiências de 

vida diferenciadas do ponto de vista econômico, social, educacional, histórico e político. Esse 

grupo, heterogêneo, enfrenta cotidianamente o desafio de decidir junto assuntos em comum, 

enxergando o outro como diferente, porém como colaborador numa relação de troca. Uma 

troca que implica posições e, nesta medida, também confrontos. 

Não só a heterogeneidade do grupo gera relações antagônicas. A alta rotatividade entre seus 

pares, que compõem o órgão colegiado, também apresenta dificuldades na dinâmica funcional 

e relacional. As razões pela entrada e saída dos segmentos podem ser diversas: os alunos que 

saem da escola e junto com eles seus pais; funcionários e professores que foram remanejados 

para outras escolas ou até mesmo se aposentaram; a falta de estímulo e condições de trabalho 

inadequadas; entre outros. Nota-se que são causas atribuídas tanto a fatores internos e 

externos à organização escolar, mas o que queremos chamar atenção é para as conseqüências 

que a rotatividade alta reflete, principalmente nas decisões coletivas, no clima escolar e no 

relacionamento interpessoal.  

É importante considerar, neste contexto, que são “novos” sujeitos adentrando num espaço já 

constituído. O “novo” pode vir multifacetado, ou numa perspectiva de transformação ou 

manutenção, neste prisma depende do segmento ali representado e sua posição institucional. 

Muitas vezes, um pai de aluno, professor ou funcionário ao substituir o assento despertam, a 

nosso ver, dois sentimentos que se fazem presentes, de continuidade ou ruptura.  

Não estamos advogando contra à liberdade que os indivíduos tem nas suas ações, uma vez 

que, somos sujeitos políticos na medida em que escolhemos os nossos caminhos. No entanto, 

não podemos esquecer que o contexto é complexo e recomeçar a cada chegada de um 

segmento “novo”, gera impactos na organização e custos, tais como: impressão de materiais 
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(regimentos, leis, decretos, funções), validação de documentos via cartório, sobrecarga dos 

pares, entre outros. 

Depreende-se que tanto a diversidade como a rotatividade permitem aos seus integrantes, em 

conjunto, fazer uso de suas potencialidades para criar alternativas que solucionem ou 

minimizem os problemas enfrentados pela unidade escolar.  Essa dinâmica implica em um 

novo processo de adaptação e inovação de toda sua carga cultural que se interpenetra no bojo 

dessas relações Escola-Comunidade/Comunidade-Escola, configurando, assim, uma rede de 

trocas de diferentes culturas locais. A esse respeito o autor Roque Laraia diz que 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 
inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de 
um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade (LARAIA, 
2009, p.45). 
 

Nesta reflexão a cultura pode ser compreendida segundo seu contexto histórico, político e 

econômico do qual emerge e concomitantemente se constitui. No entanto, não podemos nos 

afastar da idéia que o “processo acumulativo” só trará “resultados” para a comunidade através 

de um elemento que poderemos chamá-lo de catalisador das relações. Por exemplo, uma 

comunidade, mesmo tendo uma história de resistência, só terá capacidade de “inovação e 

invenção” a partir de sua definição histórica de prática cultural, que implica diretamente no 

questionamento de conceitos como lutas, dominação, antagonismo, regulação, ou seja, a 

cultura passa a ser também um espaço de conflitos na defesa de uma bandeira, produzindo 

assim, significados e sujeitos de diferentes grupos sociais.  

Essa mudança paradigmática que começa a conceber a cultura como constitutiva da vida 

social, o autor Stuart Hall chama de “virada cultural”, compreendendo que  

 

não pode mais ser estudada como uma variável sem importância, secundária 
ou dependente em relação ao que faz o mundo mover-se; tem de ser vista 
como algo fundamental, constitutivo, determinando tanto a forma como o 
caráter deste movimento, bem como sua vida interior (HALL, 1997, p. 23). 

 

A afirmação acima nos leva a refletir sobre a centralidade da cultura como constitutiva da 

vida social e, não somente como variável dependente, uma vez que, as práticas sociais são 

humanamente construídas e se transformam durante a prática cultural, surgindo novos 
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sentidos e posicionamentos, que se constituem, nestes e através destes, no interior da sua 

própria história.  

Entendida dessa maneira, o fortalecimento da cultura local, envolve dimensões da vida 

coletiva e pessoal diante da apropriação dos bens culturais, como herança histórica, que se 

renova constantemente. Essa renovação nos dá um sentido de movimento, ou melhor, uma 

mudança paradigmática na forma de explicar e analisar essa constituição, uma vez que, diante 

da intersubjetividade, os aspectos sociais já não conseguem alcançar seus múltiplos 

atravessamentos, tais como: etnias, religiões, classe social, gêneros, orientação sexual que 

estabelecem essa relação complexa entre “a unidade e a multiplicidade”.  

Neste contexto, a escola, de acordo com Flávia Werle (2003), configura-se como espaços de 

desafios, conflitos, inclusão, gratuidade, exercício de cidadania, aprendizagem a partir das 

relações. Esse espaço permite aos seus integrantes, em conjunto, fazer uso de suas 

potencialidades para criar alternativas que solucionem ou minimizem os problemas 

enfrentados pela unidade escolar.  

É pertinente destacar que, nem sempre a convivência com as diversidades culturais seja 

pacífica. Pois, muitas vezes, a defesa de uma bandeira pelo direito de “ser outro” e não “como 

os outros” (CASTELLS, 2004) gera conflitos nos contextos culturalmente diversos. No 

ínterim dessa discussão, são percebidas as relações de poder que são estabelecidas a partir da 

dicotomização entre uma maioria e uma minoria, o opressor e o oprimido, o colonizado e o 

colonizador. Se por um lado essa polarização fragmenta a sociedade, por outro, mantêm as 

relações antagônicas entre os sujeitos contribuem na consecução de bens e direitos.  

Ao analisarmos a cultura local como uma rede de símbolos e significações que confluem para 

a afirmação identitária dos sujeitos, faz-se necessário também compreender como se 

constituem as identidades. Não empregamos a palavra no plural de forma equivocada, mas 

sim, porque pensamos em identidade numa visão relacional, ou seja, ela é o produto das 

relações sociais e dialéticas estabelecidas entre os sujeitos e, não como algo inerte ou 

simplesmente concreto. Para maiores esclarecimentos, Manuel Castells nos propõe três 

formas sobre os processos de construção de identidades  

 

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação 
aos atores sociais; Identidade de resistência: criada por atores que se 
encontram em posições/ condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 
lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 
instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos; Identidade de 
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projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constróem uma nova identidade capaz de redefinir 
sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a 
estrutura social.” (CASTELLS, 2000, p. 24) 
 

A distinção acima nos leva a fazer algumas breves considerações sobre as construções 

identitárias. Didaticamente o autor apresenta as características de cada uma sem uma 

interligação aparente, mas isso não significa que, necessariamente, se apresentam de forma 

estanque nas relações sociais. Por exemplo, o Bairro Calabar viveu uma experiência inusitada, 

desde final da década de 40 quando começou a ser formado. Seu nome sempre foi associado a 

Calabar o “traidor”, que supostamente, “entregou a pátria aos Holandeses”. Diante disso, um 

líder da Igreja Católica defendeu a tese de que, se a comunidade queria viver dias tranqüilos 

deveria alterar seu nome, uma vez que, essa denominação estava carregada de significados. O 

mesmo também aconteceu com o município Exu em Pernambuco que durante muito tempo 

teve seu nome relacionado à briga política entre duas famílias tradicionais da região, 

entretanto admiti-se hoje a origem do nome a corruptela da tribo indígena Ançu ou pela 

quantidade de abelhas inxu que viviam na região.  

Os relatos dessas experiências servem para reforçar nossa idéia de que uma identidade pode 

começar como resistência, como no caso do bairro Calabar que se negou a alterar o nome e 

após pesquisas realizadas, principalmente, com moradores antigos, descobriu-se ali a 

representatividade de uma região quilombola que segundo o historiador Cid Teixeira agregou 

escravos refugiados trazidos de uma localidade da África denominada Kalabari (TEIXEIRA 

apud CONCEIÇÃO, 1986, p. 22). 

Dito dessa forma entendemos que a construção da identidade precisa de um contexto (ou 

contextos) históricos que ressignifiquem o sujeito social coletivo, uma vez que, como destaca 

Manuel Castells, “constituem fontes de significado para os próprios atores, por eles 

originadas, e constituídas por meio de um processo de individuação” (CASTELLS, 2000, 

p.24), tornando-as como algo constitutivo na qual sua permanência será determinada pelo 

tempo e espaço, seja social ou político, mas determinado pelas relações de poder.  

A partir da distinção entre as identidades: legitimadora, de resistência e de projeto surge então 

uma questão: poderíamos falar em identidade como algo pronto e acabado ou vê-la como 

processo em andamento, ou melhor, de identificação? 

Parece-nos apropriado destacar o sentido das identificações estabelecidas no processo de 

mobilização e de ação coletiva visto que há um movimento de dialetização, pois identificação 

é quando o “outro que até então tinha sido considerado sob o modo simples da diferença, 
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começa a ser percebido como aquele que nega minha identidade e questiona minha 

existência” (MOUFFE, 1999, p. 270). Tal diferenciação, independente da visão de mundo de 

cada indivíduo, torna-se eminentemente política. Ademais, afirma Stuart Hall (2000, p.21), 

“Uma vez que a identidade política muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpretado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 

perdida”. Essa consciência nos possibilita a inscrição dos sujeitos na realidade para melhor 

conhecê-la e transformá-la, formando-o para enfrentar, ouvir e desvelar o mundo, procurando 

o encontro com o outro, estabelecendo um diálogo do qual resulta o saber. 

É interessante ressaltar, que trazer as comunidades2 escolar e local para participar dos 

encaminhamentos da unidade de ensino, via órgãos conselhos/colegiados, constitui-se como 

prerrogativa legal respalda nos textos da Constituição Federal 1988 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 1996. A criação desses Conselhos Escolares insere-se nesse 

processo e surge com a proposta de vincular à idéia de democracia questionando, inclusive, a 

administração centralizada exercida pelo diretor escolar. Com a promulgação da LDBEN 

9394/96, registra-se a legitimação desse órgão enquanto espaço deliberativo que visa a 

decisão das comunidades sobre os encaminhamentos da escola no âmbito pedagógico, 

administrativo e financeiro.  

Nos estados brasileiros esse órgão foi denominado de diferentes modos, Colegiado Escolar, 

Conselho Escolar, Conselho de Escola entre outros, pois a Lei 9394/96 nos Art.14 e 15 já 

sinaliza a variedade de nomenclaturas, a idéia de participação na gestão e os “graus 

progressivos de autonomia”, assegurando os princípios da gestão democrática 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola. 
II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público (LDB, n.º 9394/96)”. 

 

                                                 
2 Compreendemos comunidades como escolar que representada pelos professores, equipe gestora, alunos e 
funcionários da escola e local representada pelos pais e todos aqueles que se preocupam com a escola. 
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Em consonância com esses princípios, o Plano Nacional de Educação, Lei 10.172/2001, expressa a 

democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais com participação da 

comunidade e entre suas metas está a criação de Conselhos Escolares nas escolas de Educação Básica 

como 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela 
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução 
das metas do compromisso. 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou 
recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que 
possam ser utilizados pela comunidade escolar. 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 
melhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos 
socioculturais e ações educativas. (PLANO DE METAS 
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6094.htm> Acesso em 10. Abr. 2010.) 

 

Mais recentemente, o Decreto 6094/2007 – Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – 

reafirma em suas metas a mesma tendência 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela 
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução 
das metas do compromisso. 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou 
recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que 
possam ser utilizados pela comunidade escolar. 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 
melhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos 
socioculturais e ações educativas. (PLANO DE METAS 
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6094.htm> Acesso em 10. Abr. 2010.) 

 

Estas deliberações que em diversos níveis (local, regional, nacional) e nos mais diversos 

setores (escola, empresa, igrejas, associações etc.) decidem os encaminhamentos que 

interessam à coletividade. Dessa forma, o entrelace entre Escola-Comunidade pode se 

constituir uma possibilidade de formação para a cidadania, contribuindo nas ações 

colaborativas e educacionais, ampliando a participação da sociedade nos espaços decisórios.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 8 

Além disso, a dinâmica da relação Escola-Comunidade permite que os atores envolvidos na 

ação sócio-educativa coletiva elaborem encaminhamentos que dizem respeito à estas três 

esferas sociais, em específico às suas demandas e ainda assumam uma identidade  política em 

outras instâncias sociais. Assim, as parcerias estabelecidas entre os diversos atores desta 

relação poderão contribuir para a realização de ações educacionais, gerando benefícios à 

família, à comunidade e à própria escola, além de restabelecer o respeito e confiança para com 

os trabalhos desenvolvidos pela escola e promover sua valorização junto à sociedade mais 

ampla. 

São preocupações válidas, pois representam o desejo de implantar canais institucionais de 

participação dos diferentes segmentos que integram a sociedade que na sua diversidade tem 

prioridades e demandas em comum. O princípio de uma cultura participativa, em especial, no 

sistema de ensino público implica então em uma revolução nas relações de poder nos diversos 

âmbitos sociais, apontando para um processo de democratização na educação via participação 

das comunidades, que se refletirá na proposta pedagógica, na definição de metas e estratégias 

escolares e na construção do currículo.  

Esta determinação pressupõe, de acordo com nosso entendimento, que os indivíduos têm o 

mesmo status e, portanto podem decidir, deliberar, opinar sobre os assuntos que dizem 

respeito à comunidade que integram, compartilhando seus códigos e significados criados 

pelos seus grupos sociais. 

Assim, os órgãos colegiados representam o desejo de implantar canais institucionais de 

participação dos diferentes segmentos que integram a sociedade que na sua diversidade tem 

prioridades e demandas em comum. O princípio de uma cultura participativa, em especial, no 

sistema de ensino público implica, então, em uma revolução nas relações de poder nos 

diversos âmbitos sociais, apontando para um processo de democratização na educação via 

participação das comunidades, que se refletirá na proposta pedagógica, na definição de metas 

e estratégias escolares e na construção do currículo. 

De fato, essa nova reconfiguração da sociedade civil está intimamente ligada à idéia de 

participação e à constituição de espaços públicos através da representatividade. Esta por sua 

vez, está relacionada com a capacidade de representação dos interesses coletivos nas 

assembléias do conselho, como também com a capacidade de articulação desse representante 

com o segmento que representa.  

No bojo dessa compreensão nos remetemos ao princípio da legitimidade, validando a 

representação. Legítimo é tudo aquilo eleito diretamente pelos seus pares representantivos, ou 

seja, a expressão de preferência entre alternativas, pois segundo Bobbio “é preciso que 
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aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante 

de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra" 

(BOBBIO,2000, p. 32). Nessa perspectiva, também se pode considerar participação conforme 

a compreensão dos autores como Lück e outros, Freitas, Girling e Keith em que   

 

a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação 
consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e 
assumem seu papel de exercer influência na determinação da dinâmica dessa 
unidade social, de sua cultura e de seus resultados, poder esse resultante de 
sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de 
questões que lhes são afetas(LUCK et al, 1998, p.17).  
 

Percebe-se que daí surge um sentido mais forte de participação voltado para o exercício da 

democracia, das formas democráticas de intervir nas decisões da unidade escolar e definir 

coletivamente o seu destino.  

No bojo dessa discussão é pertinente trazer as idéias de Paulo Freire (2001, p. 30) sobre a 

“consciência-mundo” quando diz que o processo de conscientização do homem é uma relação 

dinâmica e dialética, uma não está fora da outra ou paralela, mas na relação dialógica entre “o 

fazer e o pensar sobre o fazer”. Pois, explica ele, quando o indivíduo toma consciência de sua 

condição, temos aí o primeiro passo rumo à conscientização.  

Com isso vimos que o processo de democratização no ambiente escolar é um movimento 

ainda recente com avanços e entraves, na verdade mais entraves que avanços, na construção 

da sua trajetória educacional. Alguns aspectos precisam ser refletidos em torno da prática 

gestora, principalmente, no que concernem as inter-relações na unidade escolar e seu contexto 

local nos processos de tomada de decisão via órgãos colegiados.  

Nessa perspectiva, escola e comunidade precisam promover um clima capaz de motivar os 

indivíduos a assumir certos compromissos com a unidade escolar. Despertando no grupo a 

necessidade de entender que a educação não é uma tarefa exclusiva do Estado, dos 

profissionais do ensino, ou das famílias. A educação é uma necessidade social que só pode ser 

adequadamente cumprida se contar com a participação do Estado e da sociedade civil, numa 

ação coletiva e colegiada. 

Nesse processo pedagógico a prática de tomar decisão junto ao espaço público estabelece um 

vínculo entre os indivíduos, visando os encaminhamentos das questões coletivas, imprimindo 

um sentir-pensar-agir em comunhão. Vista assim, podemos dizer que a experiência da 

participação política via inserção na gestão pública reafirma um processo de identidade e de 

construção do sujeito coletivo e político, pois, como afirma Celma Borges “é através da 
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vivência do igual que experimentam eles a comunidade e se reconhecem no plano público” 

(BORGES,1993, p.90) 

Dessa forma, a necessidade de se reconhecerem como “unidade” na busca de um bem 

comum, associado a ambientes de formação e informação, a exemplo da escola, gera a 

valorização das estruturas colegiadas como espaço legítimo de exercício democrático da 

comunidade.  
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