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RESUMO 

Vivemos envolvidos de teorias. Abastecemos nossos conhecimentos com informações 
oportunas e em outras situações distanciadas da realidade concreta. Exigem que a escola tenha 
o seu espaço aberto para a sociedade. A sociedade por sua vez desconhece ou insiste em não 
conhecer o papel da escola na construção de uma cidadania. Como, pois, a escola cidadã 
conseguirá interagir com a comunidade diante das desigualdades sociais? Qual será o papel da 
escola na construção da cidadania? E a sociedade? Como desempenhará seu papel na 
manutenção de todos os princípios básicos da educação? Será que conseguirá entender esse tal 
princípio? Por que a comunidade maltrata tanto aquilo que lhe trará benefícios? De que forma 
a comunidade se tornará parceira da escola? 
 
Palavras-chaves: escola cidadã, desigualdades sociais, comunidade parceira da escola. 
 
 
ABSTRACT 
 
We are full of theories. We supply our expertise with timely information and in other 
situations remote from reality. It requires that the school has its space open for the society. 
Society in turn insists or does not know the school's role in building citizenship. How, then, 
will the citizen school interact with the community before so much social inequalities? What 
will be the school's role in building citizenship? And the society? How will it play its role in 
the maintenance of all basic principles of education? Will this be able to understand this 
principle? Why dos the community mistreat what will bring benefits? How will the 
community become a partner school? 
 
Keywords: citizen school, social inequalities, community partner school. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escola parece viver em busca de atingir um dos seus objetivos principais que é 

levar o educando ao “exercício pleno da cidadania”. Nesse sentido a escola é obrigada a 

solucionar os problemas existentes nos meios sociais. Cabe a sociedade escolher de que forma 

deverá atuar. Preservando e incentivando a escola ou sendo apenas uma expectadora ou até 

mesmo uma simples usuária.  

Para entender melhor a relação existente entre a comunidade e a escola se faz 

necessário buscarmos profundamente a origem dessa comunidade. Qual a sua principal 

característica. Quais os seus anseios. Não podemos deixar de analisar os surgimentos dos 

movimentos sociais dentro de uma lógica revolucionária. A sociedade foi construindo sua 

história pautada dos princípios da liberdade e da democracia. 

Para Marx 

Daqui se depreende que todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a 
democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito do voto etc..., 
são apenas formas ilusórias que encobrem as lutas efetivas das diferentes 
classes entre si (Carl Marx,1975) 

A democracia se tornou uma grande vilã. Tudo por Ela. Tudo em nome dela. 

Qualquer atitude de manifestação tem origem na teoria democrática. A escola é democrática. 

Nela almejamos autonomia decorrente das lutas pela democracia. A sociedade ao longo do 

tempo vem se conscientizando dessa caminhada incansável rumo à liberdade.  

A figura patriarcal foi preponderante na era colonial. E como diz Cruz (2009 p. 

99) “No terreno das lutas sociais, cidadania e Direitos Humanos são muitas vezes usados 

indiscriminadamente, porém suas origens são diferentes em qualidade de extensão”. A 

colonização européia foi impondo suas normas. Foi importando sua cultura e dominando cada 

vez mais todos submissos. Todas as condições aristocráticas contribuíram para disseminar a 

cultura da classe dominante. A Companhia de Jesus começou a limitar o acesso a educação. 

Tornando os senhores de engenho privilegiado com acesso exclusivo à educação. Todo 

conteúdo dado pelos padres jesuítas eram distantes da realidade da vida da colônia. Aos 

poucos a educação foi para as elites uma manutenção de status.  

A sociedade precisa conhecer toda e qualquer finalidade da escola no tocante ao 

compromisso com a socialização. A escola, por sua vez, precisa ser transparente. Sua missão 

tem que está bem clara e definida.  
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2. A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA NA PRÁTICA DA CIDADANIA 

SUA ORIGEM 

 

Durante 13 anos o sistema jesuíta passou a dominar todo o sistema educacional. 

Aos poucos os leigos começaram a ser aproveitados pelo ensino. O Estado passa a assumir a 

educação. 

Já no século XIX, o Brasil viu surgir às camadas sociais. A sociedade urbana 

(artesanato, o pequeno comércio) foi crescendo. Participando ativamente da vida social. Foi 

através da educação que essa camada intermediária ascendeu socialmente. No entanto, essa 

camada continuou a ser dependente. Viviam, ainda, no sistema de servidão ou na escravatura.  

A busca pelo prestígio social começa também a tomar conta dos interesses da 

classe intermediária. Paulatinamente essa classe começou a perceber o valor da escola. Os 

títulos sobrepunham a todos os interessados. Tanto aos proprietários de terras como aos 

operários. 

A sociedade começa a exigir. O ser acomodado e extremamente dependente passa 

a experimentar as reflexões critica. A chegada da Família real para o Brasil fortaleceu as 

mudanças na estrutura educacional. A criação do curso superior evidenciou o processo de 

autonomia culminando na independência política. 

No entanto a sociedade se viu diante de uma situação crucial. Os colegiados, na 

sua maioria, estavam nas mãos dos detentores do poder. Somente as famílias com poder 

aquisitivo satisfatórias podiam financiar a educação de seus filhos. A classe dominante 

começou a exigir muito da escola. Começou a cobrar da instituição escolar uma forte 

preparação de seus filhos para ingressarem no ensino superior. 

 Romanelli destaca: 

A cultura transmitida pela escola “guardava, pois, o timbre aristocrático”. E 
o guardava em função das “exatas necessidades da sociedade escravista”. 
Enquanto não predominavam nessa sociedade relações de teor capitalista, 
nenhuma contradição de caráter excludente pôde ocorrer entre as camadas 
que procurava a educação (Romanelli, 1978 p.41) 

Russel (pg.22 1978) destaca, entre uma das três teorias da educação, a importância 

da educação voltada mais para a comunidade do que em relação aos indivíduos. Desta forma 

ele incorpora a finalidade de “adestramento de cidadãos úteis”. 

Nesse contexto histórico, percebemos que a comunidade foi se envolvendo com as 

questões educacionais mediante as situações sociais. As camadas sociais e principalmente, 

operárias começaram a descobrir o poder das reivindicações. 
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Por outro lado, o êxodo rural vinha fazendo crescer o operariado urbano e este, 

por influência de operários de origem européia, já havia feito irromper as primeiras greves 

(Romanelli pg.48 1978) 

 Sociedade começa a procurar os seus direitos dentro da esfera educacional. O 

professor se torna um mero articulador de conhecimentos. Por outro lado, a escola não mais 

enxerga o aluno como um simples depósito, onde obrigatoriamente este deva guardar todo o 

conhecimento. 

 

2.1 DESIGUALDADE SOCIAL 

Não se pode falar de igualdade social, cidadania, sociedade, comunidade, sem 

atentarmos para a situação real de desigualdade social.  

Perrenund (2005) afirma que “vivemos numa sociedade tão ávida de justiça 

quanto impregnada de desigualdades”. É possível percebermos a relação que existe entre esta 

situação de desigualdade e a própria comunidade. Vivemos em um país típico das 

diversidades.  

Segundo Russel (pg.117 1978) Desde aurora da civilização tem existido a 

desigualdade social de classes e a mesma tem estado relacionada com a herança hereditária. 

...não se compreenderia de outra maneira que tantos postos profissionais 
pudessem ser ocupados, a títulos diferentes e com remunerações desiguais, 
por indivíduos que só se diferenciam pelo grau em que foram consagrados 
pela escola. (Boourdieu, Passeron, 1975 p.174) 

 

Nesse sentido, a própria escolaridade se torna uma arma eficaz em favor da 

desigualdade. O mérito é direcionado para aquele que conquistou um “canudo”. A classe 

dominante se apoderou desse diploma para excluir, cada vez mais, os menos favorecidos 

oriundos de uma classe dominada. É o panorama claro da sociedade capitalista. 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LDB 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

É salutar destacar a importância de uma construção curricular voltada para as 

questões sociais. Desde 1971 “A Nova Sociologia da Educação”, liderada por Michael Young 

combatia as formas tradicionais da sociologia que “não questionava a natureza do 

conhecimento escolar ou o papel do próprio currículo na produção das desigualdades” (Silva, 
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2004 p. 65). O currículo começa a nascer dos resultados de um processo que envolveria 

reflexões e conflitos. 

 

2.2 O PAPEL DA ESCOLA NA DIVERSIDADE SOCIAL 

A escola tenta de uma forma e ou de outra apaziguar as questões sociais. Ela 

prega incessantemente uma filosofia fraternal diante das indiferenças. Ás vezes se encarna em 

uma utopia social. Prega muitas vezes uma irmandade diante das agressões, violências, 

atentados e outros.  

Evidentemente, não é fácil para a escola educar para a cidadania diante de tantos e 

tantos malefícios contra ordem social. Ouvi-se diariamente noticiários desagradáveis. A 

comunidade sendo agredida pelo descaso político. A falta de segurança, a falta de moradia, o 

desvio do dinheiro público, etc. Tudo isso faz com que a comunidade se torne ríspida.  

Perrenound (2005:26) reforça “Mesmo que a escola dedicasse a maior parte do 

tempo de estudo a educar para a cidadania, como ela poderia contrabalançar o que as pessoas 

vêem diariamente a sua volta e na televisão? 

Começará a grande tarefa da escola para a interação com a sociedade. 

Quando os mestres e discípulos, ligados por uma igualdade 
ontológica, descobrem-se na mutualidade como pertencentes à mesma 
cultura, participantes da mesma história, responsáveis de si, do mesmo 
futuro, então, esta pedagogia pode ser traduzida em educação (Gadotti 
1985 p.94) 

Essa relação da escola com a comunidade faz parte da “pedagogia da 

comunicação”. A escola tenta se comunicar com a sociedade. A sociedade tenta entender a 

escola. Ambas deverão estar lado a lado na busca pela cidadania. Não poderá haver 

conquistas se uma não respeitar os limites da outra. Não deverá haver preconceitos. A 

confiança nascerá paulatinamente.  

 

3. COMUNIDADE PARTICIPATIVA 

 

O processo de democratização favorece a comunidade um maior engajamento nas 

atividades da escola. A escola deverá oferecer condições para que a própria comunidade 

colabore, não só com o processo de ensino aprendizagem, mas também com a existência e 

funcionamento da escola. A participação da comunidade se dará na medida em que a escola 

estiver pronta para absorver as diversas formas de envolvimento da comunidade. As 

atividades escolares permitirão, em muitas ocasiões, a participação direta da comunidade. 
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Nota-se que o próprio currículo se encarregará de manter forte esse laço de interação. O 

projeto político pedagógico será o ponto de partida. 

A escola, acima de tudo, deverá conhecer sua clientela. Na maioria das vezes, os 

próprios funcionários se encarregarão de trazer informações importantíssimas sobre a 

própria comunidade. A escola não poderá perder de vista qualquer tipo de informações. Não 

somente esperá-las, mas ir a campo em buscar de subsídios para que favoreçam uma maior 

eficácia na elaboração do projeto político pedagógico. No entanto, tais informações não 

poderão ficar arquivadas ou em mãos de uma única pessoa. Elas devem ser compartilhadas 

para que haja maior participação de todos no processo de interação com a comunidade. 

Várias serão as tentativas de conquista com a comunidade. Podemos destacar: 

visitas familiares, atividades culturais, atividades ambientais, lazer com a comunidade, 

Mostras pedagógicas, disponibilidade de abertura da escola para o uso de determinados 

interesses da comunidade.  

Aqui no Brasil, o Governo Federal em parceria com os governos estaduais e 

municipais, através das ações do MEC/PDDE, implantou o programa Escola Aberta. Hoje 

tal programa atende a aproximadamente cerca 623 escolas da rede estadual e 1464 da rede 

municipal, conforme dados do MEC. O programa “busca repensar a instituição escolar como 

espaço alternativo para o desenvolvimento de atividades de formação, cultura, esporte e 

lazer para os alunos da educação básica das escolas públicas e suas comunidades nos finais 

de semana”. 

 

4. A ESCOLA E A CIDADANIA 

 

Neves (2009, p.40) ressalta que “A luta pela cidadania representa o processo 

político mais vigoroso da era política moderna por parte dos sujeitos pelo reconhecimento de 

seus direitos”. Nessa trajetória a relação da escola com a comunidade se dará sempre num 

clima de bastante reflexão. Todos esperam que a escola consiga atingir seu objetivo principal. 

A escola necessita da colaboração da sociedade para que sua missão seja alcançada. Esse 

clima de reciprocidade é fundamental para que haja movimentação diante da inércia política e 

social daqueles que não “esperam nada”. Perrenoud (2009, p.30) acrescenta que “se a escola 

pretende educar para a cidadania, ela faria se mantivesse suas promessas: proporcionar a cada 

um os meios para comandar sua vida pessoal e para participar da vida da comunidade. Nesse 

sentido é bem provável que a comunidade esteja sempre esperando que a escola tome as 

devidas iniciativas para o processo de conquista rumo a uma educação cidadã. A escola não 
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poderá se afastar da vida da comunidade. A todo o momento o relacionamento será 

consolidado nos princípios que constitui a busca por uma escola cidadã. A sociedade, na 

medida em que for interagindo com a escola, se tornará convicta do verdadeiro papel da 

escola. 

O processo educativo estará vinculado às ações que comprometam afixar as metas 

estabelecidas com a sociedade. A cooperação não poderá estar associada à acomodação. 

Todos deverão estar empenhados na luta pela cidadania. No final, não é somente a escola que 

ganhará, mas todos os envolvidos no processo. A sociedade fará jus dos resultados obtidos 

pela escola. A escola atingirá seu objetivo e, por conseguinte, estará dando um grande passo 

para a sua real democratização. 

 

4.1. BARREIRAS DE CONVIVÊNCIAS 

O quotidiano escolar tem sofrido diversas ameaças. Tais ameaças provocam 

incertezas e enfraquecimento o clima de interação entre a escola e a comunidade. A escola 

estará submissa aos caprichos dos atos de vandalismos da sociedade. 

A construção da escola democrática constitui, assim, um projeto que não é 

sequer pensável sem a participação ativa de professores e de alunos, mas 

cuja realização pressupõe a participação democrática de outros setores e o 

exercício da cidadania crítica de outros autores. (Lima, 2009 p.42) 

 

Retrato de descaso social (pichação) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Colégio Estadual Francisco Rosa Santos Ano: 2010 
Escola pública Estadual de Aracaju 

A comunidade desvaloriza o patrimônio público. È sempre uma ameaça a 

qualquer tipo de organização. Nessa escola, acima retratada, a própria comunidade que, 

outrora, cobrava dos poderes públicos uma melhoria agora destrói e agride o patrimônio 
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público. Para Debarbieux (1996) , “as incivilidades seriam violências anti-sociais e anti-

escolares quando mais traumáticas, pois silenciosas e banalizadas para a proteção da escola, 

tomando muitas vezes uma violência simbólica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Colégio Estadual Francisco Rosa Santos Ano: 2010 

 

Na foto acima, surge um grande esforço por parte dos alunos, conceituados como 

cidadãos, em consertar ou até mesmo amenizar as formas irracionais de protesto.  Como 

podemos observar: as diversas culturas entrelaçam o cotidiano escolar. Lima (1991) afirma 

que “mesmo num sistema educativo altamente estruturado e centralizado, que impõe 

constrangimentos aos diferentes integrantes da comunidade educativa, não é absoluto o fato 

de que estes cumpram normativamente as regras”.  

Percebemos a importância da escola está atenta para todos os tipos de conflitos. 

Ela somente conseguirá conquistar a comunidade se tiver os seus objetivos e as metas claros.  

Portanto, a comunidade se tornará parceira da escola na medida em que houver uma real 

interação das partes envolvidas no processo. O sucesso dependerá, muito, dessa relação. A 

conquista será a meta principal de ambas as partes. A comunidade participativa ascenderá o 

sucesso da escola. 
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