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RESUMO 
A participação cidadã se efetiva em vários ambientes do cotidiano, principalmente no 
escolar, dentre os diversos sujeitos protagonistas na busca pela transformação da 
realidade faz se menção sobre a importância da atuação da associação de 
moradores na escola. Nesse sentido, o presente artigo tem como foco principal 
descrever as formas de fiscalização dos recursos da politica educacional a partir da 
atuação cidadã da associação de moradores na escola municipal Maria Gil em 
Picos-PI. Tendo em vista que, o controle social, é papel fundamental para que haja 
uma concretização justa da disposição dos recursos financeiros na escola, e a 
participação popular tem função essencial nesta perspectiva, trazendo um melhor 
desempenho das atividades da escola. Por meio de pesquisa bibliográfica e 
entrevistas foi possível notar que a associação embora possua reconhecimento no 
desempenho de suas ações frente ao bairro, não atua na fiscalização dos recursos 
da escola, esta ação fica responsável ao conselho escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: Participação cidadã. Politica educacional. Associação de 
moradores. 

 
 
ABSTRACT: 
Citizen participation is effective in many everyday environments, especially in 
schools, among the various protagonists subject in the search for the transformation 
of reality does it mention about the importance of the residents association's 
performance in school. In this sense, this article focuses primarily on describing the 
methods of supervision of the resources of educational policy from the citizen action 
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of the association of residents in the municipal school Maria Gil in Picos-PI. Given 
that social control is essential role so there is a fair implementation of the provision of 
financial resources at school, and popular participation has essential role in this 
regard, bringing better performance in school activities. Through literature review and 
interviews it was possible to note that although the association has recognized the 
performance of their opposite actions to the neighborhood, does not operate in the 
inspection of school resources, this action is responsible for the school board. 
KEY-WORDS: Citizen participation. Educational policy. Neighborhood association. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil contemporâneo traz traços característicos de sua época colonial. 

Holanda (1995) em sua obra traz aspectos das raízes do Brasil, importantes para a 

compreensão do processo de formação da sociedade brasileira até a atual 

conjuntura acerca da participação cidadã. O autor supracitado destaca ainda que é 

pela transgressão da ordem doméstica e familiar que o Estado nasce, e que o 

simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor e responsável frente às leis da 

cidade, ou seja, há um aparato estatal diferenciado e separado das relações e 

valores familiares.   

Esta reflexão sobre o Brasil colonial faz compreender a contemporaneidade, 

na qual é possível presenciar traços que advém daquela época e que refletem no dia 

a dia das pessoas. É a partir da reflexão citada, do texto Raízes do Brasil de 

Holanda (1995), que se verificou a possibilidade de instigar o estudo acerca da 

participação da sociedade frente à realidade em que vivem, apresentando uma 

análise do pensamento deste autor e da realidade local em estudo.  

O referido artigo tem como objetivo principal descrever as formas de 

fiscalização dos recursos da política educacional a partir da atuação cidadã da 

associação de moradores do bairro na referida escola. Além disso, analisar as 

características gerais da Escola Municipal Maria Gil em estudo e verificar como 

acontece à supervisão dos recursos para a realização da política educacional, e 

ainda, relatar a composição e atuação de modo geral da associação de moradores e 

as particularidades dela no exercício da cidadania e fiscalização. 

O presente estudo coloca como questionamento principal como que a 

associação de moradores desempenha função de fiscalizadora sobre os recursos 

financeiros obtidos pela escola municipal Maria Gil? E para dar resposta a esta 

questão, o referido trabalho apresenta num primeiro momento a conceituação das 
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principais temáticas em estudo, posteriormente faz-se a exposição da realidade em 

estudo e as questões trazidas para análise, e por fim os resultados obtidos pela 

pesquisa de campo e o embasamento teórico discutido.  

 

2 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

A palavra cidadania vem do latim “civitas”, que quer dizer cidade. Esta palavra 

foi utilizada na Roma antiga para indicar a situação politica de uma pessoa e os 

direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Segundo Dallari (1998,p. 14): 

A cidadania expressa uma junção de direitos que dá à pessoa a 
oportunidade de participar ativamente da vida e do governo de seu 
povo. Quem não tem cidadania está excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de menor importância 
dentro do grupo social. 
 

No decorrer da história o conceito de cidadania se renova diante das 

transformações sociais, do contexto histórico vivenciado e da mudança de 

ideologias. 

O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma 
perspectiva na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela 
pessoa que tem meios para exercer o voto de forma consciente e 
participativa. Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos 
sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário 
justo, emprego) que permite que o cidadão possa desenvolver todas as 
suas potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada e 
consciente, da construção da vida coletiva no Estado democrático 
(BONAVIDES, 1988, p.07). 

 

Sendo assim, o conceito de cidadania ultrapassa a ação do sujeito de votar e 

ser votado traz uma concepção de que as pessoas são protagonistas, ou seja, são 

capazes de alterar sua realidade pensando no bem comum. A cidadania é, portanto, 

um exercício na qual a partir de pequenas atitudes se conquista e se aprimora com a 

educação e o respeito ao outro.  Logo, a cidadania quer dizer vivência em 

sociedade, mudança de pensamento, reivindicação e luta por seus direitos, além 

disso, há também o cumprimento dos deveres. 

 E é através de uma educação de qualidade que os indivíduos irão 

desenvolver seus pensamentos críticos acerca da realidade e assim agir como um 

cidadão, em busca de uma sociedade livre, justa e solidária. Ao citar o termo 

educação, é notório salientar o seu conceito, e, segundo Freire (1996) a Educação é 
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um processo humanizante, social, político, ético, histórico, cultural. Então ela é vista 

como um processo de atuação desenvolvido pelas pessoas a fim de alcançar os 

objetivos coletivos de maneira a mudar a realidade. 

Demo (1996) vem afirmar que a educação não é só treinar o estudante para 

o agir de determinado exercício, mas que o individuo constrói no decorrer da 

história o seu próprio agir, suas opiniões, uma verdadeira autonomia.  Freire (1996) 

por sua vez, trata a educação como algo sem uma fórmula pronta a ser seguida, 

devendo ser criada e desvendada de acordo com vivencias e conhecimentos 

prévios dos estudantes, com bases firmadas no contexto histórico do local em que 

vivem com a escola para que assim se incluam e se integrem na educação 

fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, a política educacional pode ser estabelecida por meio do 

poder de definição do processo pedagógico, em função de um grupo, de uma 

comunidade ou de setores dessa comunidade, portanto pode ser resultado de um 

amplo processo participativo, em que todos os membros envolvidos com a tarefa 

pedagógica (professores (as), alunos (as) e seus pais) debatam e opinem sobre 

como ela é, como deverá ser e a que fim deverá atender.  

Remetendo à política educacional, esta assegura recursos públicos 

desvinculados de posições político-partidárias e pressupõe participação, controle e 

comprometimento por parte da comunidade com o motivo educacional. No decorrer 

dos anos no Brasil a Política Educacional foi definida de formas diferentes, por ser 

um elemento de normatização do Estado e que envolve interesses políticos 

diversos. No entanto, a Política Educacional de um país deve ser guiada pelo povo, 

respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. 

O artigo primeiro e segundo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

dispõe:  

Art. 1° A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Art. 2° 
a educação, dever da família e do Estado, inspirados nos princípios 
da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tendo por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1996). 
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Assim, é possível verificar que a legislação da educação trata sobre a 

importância da participação e é um dos objetivos da mesma, desenvolver o preparo 

do educando para o exercício da sua cidadania. No decorrer da legislação outro 

ponto importante é abordado, que são as tarefas que os estabelecimentos de ensino 

devem exercer, dando ênfase ao seu Art. 12° nota-se que deve haver nas 

instituições de ensino um planejamento pedagógico, onde deverão conter as 

principais ações e objetivos para com a escola, e ainda a responsabilidade para com 

a administração dos recursos humanos, materiais e financeiros. Além disso, aborda 

a relevância da união entre família, comunidade e escola para um maior 

desenvolvimento educacional. (BRASIL, 1996) 

No seu Art. 14° afirma:  

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 (BRASIL, 1996).  

 

Logo, pode-se afirmar que a participação dos indivíduos, sejam eles 

trabalhadores da escola, familiares do estudante ou a comunidade em geral, em 

assuntos e decisões da escola são de vital importância. 

Gohn (2010, p.12), sustenta que na atualidade: 

A sociedade civil organizada passou a orientar suas ações coletivas 
e associações por outros eixos [...] e mais nos vínculos sociais 
comunitários organizados segundo critérios de cor, raça, idade, 
gênero, habilidades e capacidade humana. [...] surgem às redes 
sociais e temáticas organizadas segundo gêneros, faixas etárias, 
questões ecológicas e socioambientais, étnicas, raciais, religiosas 
etc., além de fóruns, conselhos, câmeras etc., que compõem o novo 
quadro do associativismo brasileiro. 
 

As associações de moradores são formas de expressão coletiva do mundo 

moderno. Segundo Gramsci (1891-1937), trata-se de organizações voluntárias 

pautadas na luta e consenso de idéias para defender interesses comuns. 

 

3. PROTAGONISMO SOCIAL: um estudo desenvolvido junto a associação de 

moradores do bairro Parque de Exposição e Escola Maria Gil  

Os bairros do município de Picos, no interior do Piauí, contam com 

associações de moradores, que podem ser criadas por moradores de 
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qualquer bairro em qualquer cidade do território nacional, e tem sempre o objetivo de 

centralizar os problemas: estruturais, de segurança, educacionais, de saúde, entre 

outros, que ocorrem no bairro, para serem levados ao conhecimento do poder 

executivo municipal e cobradas às devidas providencias.  

É trazido como foco desta pesquisa o bairro Parque de Exposição que conta 

com a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Parque de Exposição 

(AMAPE). A associação trabalha com parcerias tanto com órgãos oficiais, quanto 

com outras instituições, como por exemplo, o trabalho com a Secretária Municipal de 

Saúde e a de Assistência Social para ações conjuntas em relação a programas 

sociais, além disso, parceria com a Universidade Federal do Piauí - UFPI campus de 

Picos, para realizações de ações de interesses da população como cursos 

preparatórios de extensão, avaliação nutricional entre outros. 

Quando se fala na participação cidadã em decisões da escola, é tida como 

referência a introdução de participantes da associação de moradores nos assuntos 

educacionais, também com o objetivo de observarem de perto as decisões político-

pedagógico e principalmente financeiro da escola, bem como de estarem a par dos 

problemas enfrentados.  

Por isso, a relevância da participação da população na fiscalização, e também 

na exigência de informações sobre a implementação destes recursos no dia a dia da 

escola, para que dessa forma possam criar um ambiente escolar baseado na 

cidadania, direitos e deveres coletivos. 

O referido trabalho se pauta em pesquisas bibliográficas e de campo, através 

de produções elaboradas na temática abordada, em livros, artigos, sites. E ainda, o 

estudo da realidade local realizada em 2014, por meio de entrevistas com 

representantes da escola (entrevistado 1) e da associação de moradores 

(entrevistado 2). De acordo com os questionamentos levantados acerca da atuação 

da sociedade, sobretudo da associação de moradores, como fiscalizadores frente 

aos recursos financeiros da politica educacional na referida escola, é possível 

alcançar os seguintes resultados. 

A Escola Municipal Maria Gil, é atualmente a maior escola do município de 

Picos conta com 600 alunos sendo 300 pela manhã, 300 à tarde e 70 no EJA – 

Ensino de Jovens e adultos, à noite, ela possui o Ensino infantil, ensino fundamental 

I e II e Eja. No caso de profissionais os professores atuam nas áreas de sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
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formação, tem a secretaria, a coordenação, a diretoria, merendeiras, vigias, 

fonoaudiólogos, que formam o quadro de profissionais da escola. 

A gestão atual está em exercício há dois anos, e o projeto politico pedagógico 

foi elaborado em 2013, e alterado em 2014. No inicio do ano de 2013 a escola 

realizou uma reunião que tinha como convidada a comunidade do bairro, durante a 

mesma foi eleito um conselho escolar, tendo o diretor da escola como presidente, a 

coordenadora como tesoureira e conta ainda com pessoas da comunidade, alunos e 

professores, totalizando doze pessoas no conselho escolar.  

Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados compostos por 

representantes das comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar 

sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da 

escola, além de analisar as ações a serem executadas e construir a proposta 

educativa da escola cumprimento das finalidades da escola. Eles representam as 

comunidades escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar 

as deliberações que são de sua responsabilidade (BEM, 2012). 

É a partir do conselho escolar que é decidido e regulado em que os recursos 

que vêm para a escola devem ser aplicados, é tudo decidido em conjunto, há uma 

gestão democrática participativa. A comunidade e a família participam em tudo, de 

acordo com o entrevistado 1:  

“A gente tem reuniões em cada bimestre, mas caso acontecer uma 
eventualidade, a gente se reúne com eles, chegou verba a gente se reúne 
com eles, aconteceu algo urgente, a gente se reúne com eles...” 

 

Sobre a atuação do conselho escolar, afirma o entrevistado 1: 

“Pelo conselho, por lei deve haver reunião a cada três meses então isso 
acontece, mas é muito tempo, e na escola tem uma reunião a cada dois 
meses, que é para entrega das atividades, a escola para dois dias, e em um 
dia os servidores lavar a escola, todo professor lava as suas salas e deixa o 
espaço bem agradável para receber a comunidade, já no outro dia a 
comunidade vai até ela e fica a vontade pode entrar na sala da direção, da 
coordenação, secretaria, esse dia é chamado de dia da família na escola, 
que vão conhecer os professores, as salas dos seus filhos, o que fazem, e 
também poderão falar o que está agradando ou não na escola, o que é 
preciso mudar, entre outros.” 

 

A referida escola hoje passa por inúmeras dificuldades, tais como: falta de 

recursos financeiros e de expediente, atraso na merenda escolar além de prazos de 

validade muito curtos, material didático insuficiente, estrutura física da escola 
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precária, o atraso de pagamento de funcionários, entre outras. Tais problemas são 

conhecidos pela comunidade que tenta reivindicar como pode. 

Os discursos dos entrevistados demonstram claramente que, o que falta é 

exatamente este diálogo entre escola e comunidade, para que estando cientes das 

dificuldades enfrentadas, ambos pudessem fazer sua parte para saná-la ou 

simplesmente modificá-la. Ressaltando assim, a importância da participação da 

comunidade na escola, fazendo com que a mesma possa caminhar com um grande 

diferencial: a atuação da comunidade e das famílias no ambiente escolar. Como 

esse exemplo citado pelo entrevistado 1: 

 “se uma mãe reclama que o recreio dos alunos maiores não dar certo junto 

com os menores, eu jamais saberia e não mudaria. Então houve essa 
divisão de horários, de manha só tem alunos até 7 anos, a tarde de 8 ate 15 
anos, exatamente pra não ter esse problema”.  

 
A associação de moradores do parque de exposição data do ano de 2002, no 

qual foi registrado em livro de ata, mas com base em informações dos moradores ela 

foi fundada em 1996. Possui 81 associados e se organiza da seguinte maneira: 

diretoria executiva com presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice tesoureiro, 

secretário, vice secretario, diretor de saúde, diretor de moradia e saneamento, 

diretor de educação, diretor de transporte, diretor de patrimônio, diretor social, diretor 

de cultura e ainda o conselho fiscal composto por seis pessoas, sendo a escolha dos 

integrantes realizada por meio de assembléia a cada dois anos. De acordo com o 

presidente da associação está sendo planejada uma mudança nessa estrutura 

organizacional, tendo em vista que apesar da existência de um diretor para cada 

área existem falhas nas articulações para resolução dos problemas, ficando excesso 

de trabalho a cargo do presidente. Por isso pensa-se em modificar o estatuto, 

manter apenas a diretoria executiva e o conselho fiscal.  

No que diz respeito à atuação da associação frente à participação de 

fiscalização dos recursos da Escola Maria Gil, ela está alheia a isto. Não há 

participação da associação no que diz respeito à escola. De acordo com o 

presidente houve um comentário por parte da diretoria da escola sobre ceder uma 

vaga no conselho para alguém da associação participar, mas com o tempo 

formaram o conselho e não mais entraram em contato com a associação. E assim, 

sem essa participação no conselho fica difícil intervir, verificando-se ausência por 
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parte da associação na escola, mas ressaltam que seria mais fácil agir, cobrar, 

fiscalizar se estivessem dentro do contexto do conselho escolar. 

Dessa forma, verifica-se a inexistência de comunicação entre a escola e a 

associação de forma oficializada, e como não há uma periodicidade de reclamações 

por parte dos moradores em relação à escola, a associação não vê necessidade de 

intervir. 

Existe a participação e atuação da associação de moradores em várias áreas, 

com relação à iluminação pública, saneamento básico, limpeza das ruas, 

irregularidade em posto de saúde, dentre vários outros problemas, ela cobra o poder 

público de acordo com as reivindicações da comunidade, mas com relação à 

fiscalização dos recursos da escola Maria Gil existe essa falha de participação da 

própria associação. 

Segundo o entrevistado 2: 

A gente pretende continuar buscando a melhoria. O exemplo conta muito, o 
primeiro passo ao se entrar na diretoria da associação é organizar a casa, 
ou seja, organizar pra poder estar buscando lá fora, através da nossa 
organização, chegar ao poder público e mostrar que nós podemos chegar 
que temos respaldo de cobrar. A coletividade é muito importante e a 
associação é importantíssima pra o bairro.” 

 

A associação de moradores é imprescindível, pois é um instrumento de 

controle social, atuando como fiscalizadores e protagonistas na luta pelas melhorias 

da comunidade. A associação não executa, mas é uma porta voz da comunidade, é 

o elo entre a comunidade e o poder público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, contata-se que a escola age de maneira a instigar o aluno, 

funcionários e famílias a participarem das decisões da escola e a cobrarem por 

melhorias, e isso se dá principalmente através de espaços que se propagam ideários 

participativos, como é o caso da Escola e da Associação de Moradores. 

 Nota-se que a associação de moradores não atua na fiscalização dos 

recursos da escola, no entanto é bastante atuante no que diz respeito às várias 

questões da comunidade, mas vale ressaltar que para a quantidade de moradores 

existentes ainda é minúscula a participação. Isso se deve muitas vezes a questões 
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politicas, ou mesmo por não querer ser associado, por se sentirem acomodados e 

no pensamento de que alguém vá conseguir melhorias no lugar dele.  

É fato que a educação é primordial para que a população possa entender a 

importância do exercício de sua cidadania além votar e ser votado, esta educação 

pode ser realizada tanto por parte da escola, por meio de práticas educativas em 

que exponha para todos que eles podem ajudar a fiscalizar os recursos da escola e 

a importância da participação, quanto por parte da associação que, através da 

exposição da importância de fazer parte da associação, trará discussões sobre os 

problemas da comunidade para juntos buscar soluções.  

Haja vista, entende-se que é essencial o diálogo entre as instituições, e uma 

solução para a criação desse vínculo comunicativo seria a parceria entre escola e 

associação para em conjunto desenvolverem ações socioeducativas com o objetivo 

de tornar a comunidade ciente da realidade e ao mesmo tempo despertar neles a 

vontade de realmente honrar o nome de cidadão e cidadã. 
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