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Resumo 
 
O artigo tem como finalidade analisar de que forma acontece a interação entre escola e 
comunidade no Programa Bairro-Escola, uma política educacional do município de Nova 
Iguaçu, Rio de Janeiro. O presente estudo se concretizou mediante pesquisa teórico-
bibliográfica, referenciada em Gadotti (2009), Cavaliere (2009), entre outros. Num segundo 
momento, realizamos uma pesquisa documental, apoiada nos livretos Bairro Escola: fazendo 
de Nova Iguaçu uma cidade educadora (s/d) e Educação Integral (2008), publicados pela 
secretaria municipal de educação (SEMED). Os achados desse trabalho revelam que a 
aproximação da escola com a comunidade ocorre mediante a utilização dos espaços existentes 
nesta para a prática de atividades sócio-educativas, monitoradas por professores e agentes 
educativos da própria comunidade.  
 
Palavras-Chaves: escola, comunidade, Bairro-Escola. 
 
 
 
Resumen 
 
El artículo tiene por objeto analizar cómo la interacción que ocurre entre la escuela y la 
comunidad en la Escuela de Program Neighborhood, una política educativa del municipio de 
Nova Iguacu, Río de Janeiro. Este estudio fue realizado con la literatura teórica y la 
investigación, se hace referencia en Gadotti (2009), Caballero (2009), entre otros. En segundo 
lugar, llevamos a cabo una investigación documental, con apoyo de folletos del Distrito 
Escolar: hacer de Nueva Delhi, un educador de la ciudad (s / d) y Educación Integral (2008), 
publicado por el Ayuntamiento de la educación (SEMED). Los resultados de este estudio 
muestran que la escuela más cercana con la comunidad se produce a través del uso de los 
espacios existentes para la práctica de estas actividades socio-educativas, supervisadas por 
profesores y personal educativo de la comunidad. 
 
Palabras clave: escuela, la comunidad del Distrito Escolar. 
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1. Introdução 

 

Este presente artigo resultou de discussões realizadas no âmbito do Núcleo de 

Estudos Tempos, Espaços e Educação Integral (NEEPHI), grupo de pesquisa vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro(UNIRIO).

                Neste ensejo, discutimos as questões contemporâneas que envolvem a temática 

educação integral, especificamente no que tange a relação escola-comunidade proposta pelo 

Programa Bairro-Escola do município de Nova Iguacu - RJ. 

Apesar de recorrente3 na educação brasileira, atualmente o tema educação integral 

vem ganhando destaque nas discussões sobre as políticas públicas educacionais nas diferentes 

esferas governamentais. Sendo, inclusive, materializado em diversas iniciativas por parte de 

órgãos públicos e privados.  

O programa Bairro-Escola, do município de Nova Iguaçu - RJ, é um exemplo 

dessas propostas educacionais que vem emergindo nos diferentes sistemas de ensino do país, 

cuja finalidade é a formação plena de indivíduos que estão em vulnerabilidade social. Esse 

programa carrega, entre outras características, uma concepção de educação integral, que trás 

em seu bojo uma perspectiva de relação entre escola e comunidade na realização da prática 

educacional. 

Tendo em vista o exposto anteriormente, o objetivo desse artigo é analisar a 

proposta do Programa Bairro-Escola no que concerne a relação entre escola e comunidade. O 

estudo se concretizou mediante pesquisa teórico-bibliográfica, referenciada em Gadotti 

(2009), Cavaliere (2009), entre outros. Complementamos esta empreitada com uma pesquisa 

documental, baseada nos livretos Bairro Escola: fazendo de Nova Iguaçu uma cidade 

educadora (s/d) e Educação Integral (2008), publicados pela secretaria municipal de 

educação (SEMED), que apresentam a proposta educacional do programa aqui mencionado. 

 Entendemos que para alcançar a compreensão acerca do referido tema, não 

poderíamos deixar de contextualizar a realidade na qual o programa está inserido. Nesse 

sentido, num primeiro momento apresentamos brevemente o município de Nova Iguaçu-RJ e 

descrevemos a proposta do programa Bairro-Escola. Na segunda parte desse trabalho, 

tecemos uma discussão teórica sobre a relação entre escola e comunidade enfatizada pelo 

referido programa. Por último, tecemos considerações acerca da relação educação-

comunidade proposta pelo Bairro-Escola. 
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2. O que é o Programa Bairro-Escola? 

 

O programa Bairro-Escola acontece no município de Nova Iguaçu, cidade situada 

na chamada Baixada Fluminense, área geográfica que agrega vários municípios do Estado 

do Rio de Janeiro. O município localiza-se a 28 km da capital, apresenta a maior extensão 

territorial dessa região, além de alta densidade demográfica e uma população estimada em 

830.672 habitantes (IBGE, 2007). 

Atualmente, Nova Iguaçu possui uma área territorial de 524,04km², que foi 

dividida em nove Unidades Regionais, englobando sessenta e nove bairros. Seu território é, 

mais de um terço, coberto por vegetação de Mata Atlântica, sendo 67% área de proteção 

ambiental.  

 É um município que possui indústria e comércio desenvolvidos e 300 km de 

rodovias – federais, estaduais e municipais. Localiza-se às margens da Rodovia Presidente 

Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo.  A renda per capita é de R$ 237, 50 e o PIB, 

medido pelo IBGE em 2005, era de 5 bilhões, sexto do estado do Rio de Janeiro4.  

 No que tange ao quadro educacional, o município abriga 87 escolas estaduais, 103 

municipais, 12 creches municipais e 36 conveniadas. Segundo dados do IBGE de 2008, do 

total de habitantes de Nova Iguaçu, aproximadamente 132 mil estão matriculados no ensino 

fundamental e 34 mil no ensino médio5. Em relação ao Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, de acordo com o INEP, o município obteve um indicador de 3,9 

para os anos iniciais do ensino fundamental e 3.6 para os anos finais6.  

Dentre os programas educacionais do governo municipal, destacamos o Programa 

Bairro-Escola, que a nosso ver, representa o carro-chefe das políticas em educação no 

município, visto que se constitui numa “tentativa de superar os vários problemas sociais da 

cidade a partir da educação- uma educação transformadora, integral, que “faça sentido” na 

realidade local” (SEMED, s/d, p.3). 

                  O programa Bairro-Escola é uma política educacional do governo Lindberg Farias 

(PT) para o município de Nova Iguaçu – RJ, implementada no ano de 2006. Um dos 

principais objetivos dessa proposta é uma educação integral em tempo integral para as escolas 

públicas da rede municipal de ensino. Para atingir esse fim, o programa preconiza a ampliação 

do tempo escolar, entendida como “o período em que as crianças e adolescentes ficam sob a 

responsabilidade da escola, dentro ou fora de suas dependências” (CAVALIERE, 2009, pág. 

51). Nesse sentido, a proposta visa desenvolver “um conjunto de políticas sócio-educativas 
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que buscam apontar novas possibilidades de concretização da educação para a cidadania, na 

escola e fora dela” (SEMED, 2008, pág. 7).  

 A concepção do programa está pautada na chamada “teias de conhecimento”, que 

chegou ao Brasil no final do século 20, com o movimento das Cidades Educadoras. “Sob a 

forma de programas e parcerias, geridas por organizações não-governamentais, difundiram-se 

soluções que defendiam o papel ativo da sociedade civil em substituição ou complementação 

às ações governamentais” (CAVALIERE, 2009, pág. 59). Como a proposta da cidade 

educadora é o referencial do Programa Bairro-Escola, cabe aqui esclarecê-la de forma breve. 

O movimento das Cidades Educadoras teve origem em Barcelona – Espanha, na 

década de 1990, mais especificamente numa reunião entre pesquisadores e gestores públicos, 

onde foi elaborado um documento conhecido como Carta das Cidades Educadoras - 

Declaração de Barcelona. 

Este grupo fomentou a ideia de que a cidade será educadora quando reconhecer, 

exercer e desenvolver, para além das suas funções tradicionais – econômicas, social, política e 

de prestação de serviço -, uma função educativa, isto é, quando assumir uma intencionalidade 

e responsabilidade, a começar pelas crianças e jovens (CARTA DAS CIDADES 

EDUCADORAS, 1990, p. 1).  

Em outras palavras, podemos dizer que esta carta sistematiza os princípios básicos 

que são propostos para que uma cidade se torne educadora.  

 

Com efeito, a cidade dispõe de um extenso leque de iniciativas educadoras, 
de origem, intenção e responsabilidades diversas. Ela dispõe de instituições 
de educação formal, de meios de intervenção não formais com objetivos 
pedagógicos preestabelecidos, assim como propostas ou experiências que 
surgem da uma forma aleatória ou nascem de critérios comerciais. E ainda 
que o conjunto das propostas apresente, algumas vezes, contradições, ou 
evidencie desigualdades já existentes, elas encorajarão sempre, a 
aprendizagem permanente de novas linguagens, oferecerão oportunidades de 
conhecer o mundo, permitirão o enriquecimento individual e a partilha de 
forma solidária (Idem). 

 
                 Enfim, nessa carta está sedimentada duas ideias principais; a primeira se refere a 

crença de que a educação deve acontecer em todos os territórios da cidade e não apenas 

dentro do ambiente escolar. A segunda está pautada na perspectiva de que a cidade dispõe de 

inúmeras possibilidades educativas que contribuem para uma formação integral (Idem).  

 Baseada nessa teoria e levando em consideração os princípios desta carta a 

política educacional de Nova Iguaçu foi construída. “O Bairro-Escola incentiva essa 
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‘conversa’ entre escola e cidade, mobilizando lugares e pessoas para o processo de educação e 

construção da cidadania” (SEMED, s.d, pág. 4). 

 Norteado pela ideia de que a escola deve se integrar ao bairro, o programa 

estabelece uma rede de parcerias que englobam desde instituições públicas a privadas. Essa 

rede é composta por “parceiros do Bairro-Escola” que disponibilizam seus espaços educativos 

para a realização de atividades pedagógicas, artísticas e esportivas. “As ruas, as praças, as 

casas, os quintais, as lojas, as escolas, os ônibus, as crianças, os jovens, adultos, 

idosos,...Tudo é fonte de histórias, de informação, de aprendizado” (Idem). 

 A partir dessa perspectiva foi construído o objetivo geral da proposta de educação 

integral de Nova Iguaçu, que possui como ideal  

 

(...) a formação global dos sujeitos envolvidos nos processos de 
aprendizagem ofertados na cidade por meio dos diferentes atores sociais, 
saberes, equipamentos e instituições. Visa promover a formação de 
competências diferenciadas ao mesmo tempo em que educa para a cidadania 
ativa, favorecendo a participação crítica no cotidiano do bairro e da cidade 
(SEMED, 2008, pág. 11, grifos nossos). 

 A maneira encontrada para a efetivação dessa perspectiva de educação integral em 

tempo integral foi de organizar as escolas públicas municipais de Nova Iguaçu num sistema 

de turno e contra-turno, ou seja, enquanto no turno regular, os alunos participam de aulas com 

ênfase nos conteúdos escolares pertinentes a cada série, no outro, denominado como horário 

complementar, eles participam de oficinas educativas (Esportes, Cultura e Aprendizagem), 

que acontecem dentro e para além do espaço escolar, nos chamados espaços educativos7 da 

comunidade.  

As oficinas são realizadas por pessoas contratadas pelas Secretarias que compõem 

o Bairro-Escola (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo e Secretaria Municipal de Educação) responsáveis pela realização e organização de 

cada uma delas. Essas pessoas são denominadas “agentes educadores”. No âmbito das escolas 

esses agentes são supervisionados por coordenadores (professores concursados que foram 

desviados de sala de aula para exercer a função de coordenador geral/ político pedagógico ou 

de aprendizagem no programa).  

                 Além dos períodos destinados a realização das oficinas educativas, destacamos 

outro momento que consideramos importantes para a análise dessa proposta, que corresponde 

a mobilidade, que consiste no deslocamento das atividades da unidade escolar para os espaços 
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onde serão realizadas as oficinas. Os caminhos por onde os alunos passam até chegarem ao 

espaço extra-escolar é chamado de trilhas educativas. “A articulação entre as 

vivências/experiências durante a mobilidade contribui para os processos de ensino e de 

aprendizagem desenvolvendo a consciência do senso de responsabilidade pelo bem-estar 

individual, de grupo e de convivência comunitária” (SEMED, 2008, p.14). 

                  Apresentado o programa, cabe a partir desse momento, direcionarmos a presente 

discussão para análise da relação entre Bairro-Escola e comunidade. 

                 

3. Bairro-Escola e comunidade: até onde é possível essa relação? 

 

 Atualmente o termo comunidade está sendo muito usado nos projetos educativos, 

seja para caracterizar um grupo de indivíduos carentes/não carentes, ou mesmo para descrever 

um conjunto de ideias. Subirats (2003) explica que “a multiplicidade das relações formais e 

informais das pessoas pode gerar, e gera, inúmeras comunidades reais ou potenciais, que 

existirão mais ou menos em função do envolvimento, do uso, da vida que lhe injetam seus 

componentes, aqueles que acabam se sentindo parte dela” (p.72). 

 Baseado nessa ideia, percebemos que o programa Bairro-escola busca concretizar 

uma “comunidade de aprendizagem”, que se constitui em uma comunidade humana, cujo 

propósito é construir um “projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas 

crianças, seus jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, cooperativo e solidário, 

baseado em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, sobretudo, de suas forças para 

superar suas carências” (TORRES, apud SECAD, p. 31). 

 A perspectiva defendida pela proposta do Bairro-Escola é a de que a cidade ou o 

bairro vire um território educador, no qual todos os cidadãos têm a obrigação de aprender e 

ensinar. Nesse sentido, dentre as ações fomentadas pela prefeitura, em consonância com a 

Secretaria de Educação, de Esporte e de Cultura, para viabilizar esse objetivo, podemos 

destacar: (1) as escolas da rede municipal passam a oferecer o Horário Integral; (2) as escolas 

passam a fazer parcerias para o desenvolvimento de atividades do Horário Integral com 

instituições que possuem espaços livres/ ociosos, na própria comunidade; (3) jovens 

aprendizes ou estagiários são contratados pelas Secretarias envolvidas com o programa para 

ministrarem as oficinas do Horário Integral; (4) a prefeitura se propõe a modificar e melhorar 

(sinalização, segurança e limpeza) os locais de circulação dos alunos; (5) Muros dos imóveis 

do bairro são pintados; (6) as calçadas são desocupadas pelos comerciantes para uma melhor 
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circulação dos alunos; (7) agentes públicos do trânsito, da limpeza urbana, defesa civil devem 

passar a se preocupar com a educação (SEMED, s/d). 

 Dentre as ações descritas anteriormente podemos constatar que a que prevê um 

maior envolvimento entre escola e comunidade são as parcerias com instituições da 

comunidade para a realização de atividades no contraturno escolar. Isso porque a maioria das 

outras ações, já estão na pauta de obrigações da prefeitura municipal e colaboram para uma 

melhor adaptação do programa a realidade local de cada escola.  

 As parcerias representam uma nova configuração na visão de educação integral, 

que se concretiza na união entre o público e o privado. Nesse sentido, é por meio desse acordo 

que “o Bairro passa a ser visto como um grande laboratório de experiências educativas, 

criando uma rede cidadã pronta a trocar conhecimentos e valores; a ensinar e, ao mesmo 

tempo, aprender” (SEMED, 2008, p. 21). 

 A justificativa para a parceira entre escolas e instituições públicas e privadas se 

fundamenta nos seguintes argumentos: (1) provocar um olhar renovador sobre a escola; (2) 

estabelecer uma integração entre escola e comunidade; (3) desenvolver novas práticas 

educacionais; (4) criar espaços de debates e estimular a sociedade para a melhoria do ensino; 

(5) colaborar para uma formação cidadã; (6) encorajar trocas de experiências entre 

instituições escolares; (7) estabelecer novos espaços para a educação integral (Ibidem, p. 23). 

 Portanto, notamos que para que esse projeto seja viabilizado não pode deixar de 

existir participação da comunidade. Ela é uma dimensão-chave num projeto educativo de 

cidade (VINTRÓ, 2001, p. 51). 

 No Texto Referência para o Debate Nacional sobre Educação Integral da Série 

Mais Educação, encontramos argumentos que justificam a relação entre escola e comunidade 

  

A escola desempenha um papel fundamental no processo de construção e de 
difusão do conhecimento e está situada como local do diálogo entre os 
diferentes saberes, as experiências comunitárias e os saberes sistematizados 
historicamente pela sociedade em campos de conhecimento e, nessa posição, 
pode elaborar novas abordagens e selecionar conteúdos. Assim, o 
desenvolvimento integral dos estudantes não pode ser considerado como 
responsabilidade exclusiva das escolas, mas também de suas comunidades, 
uma vez que, somente juntas podem re-significar suas práticas e saberes 
(SECAD, 2009, p. 33) 
 

De acordo com a passagem anterior, a defesa de uma educação integral baseada 

na relação escola-comunidade está calcada num processo histórico construído pela sociedade 

que pode ser repassado às crianças também pela comunidade e não apenas pela escola. Em 
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outras palavras, essa relação só é possível se houver um diálogo constante entre ambas as 

partes. 

 A afirmativa anterior pode ser constatada em outra passagem do mesmo 

documento, onde o texto trata de atitudes práticas da relação escola e comunidade, vejamos: 

 

A relação escola comunidade pode ser marcada pela experiência de diálogo, 
de trocas, de construção de saberes e pela possibilidade de, juntas, 
constituírem-se em uma comunidade de aprendizagem, de modo que a 
interação entre as pessoas que atuam na escola e as que vivem na 
comunidade pode auxiliar a superação de preconceitos, muitos deles 
calcados em estereótipos de classe, raça/etnia, gênero, orientação sexual, 
geração, dentre outros (SECAD, 2009, p. 33) 

  

Diante dessa reflexão, é importante ressalta que a construção de “comunidades de 

aprendizagem”, como premissa para a construção de um espaço comum, pode ser arriscado. 

Já que, no âmbito educativo, a valorização de espaços comuns, em que se misturem usos, 

funções e pessoas, como é o caso de instituições que cedem/dividem seus espaços em 

parcerias com escolas, em detrimento de espaços especializados, como o escolar, pode 

favorecer a perda do seu referencial, especificamente nesse caso, do processo ensino-

aprendizagem. 

Nesse momento, em uma tentativa de introduzir nossas considerações finais, cabe-

nos questionar: Quais as implicações advindas dessa política educacional, que aproxima 

escola e comunidade por meio de parcerias  entre entidades públicas e organismos privados? 

 

4.   Considerações Finais 

    

                  O artigo abordou a proposta de interação escola-comunidade do Programa Bairro-

Escola da cidade fluminense de Nova Iguaçu.  Pelo exposto, evidenciamos como vem se 

dando a relação entre esses pares em sua realidade social concreta. Feito este exercício, nos 

propomos neste momento, finalizar esse texto tecendo algumas reflexões advindas da 

discussão do tema em estudo. 

Nossas reflexões aqui não são conclusivas, tendo em vista que buscamos 

apresentar aqui análises parciais de um estudo realizado sobre o Programa Bairro-Escola, 

realizado em município do Estado do Rio de Janeiro; em verdade, neste ensejo, sinalizamos 

alguns pontos - que podem ser retomado em outra oportunidade – que caracterizam as 

aproximações ou distanciamentos da escola com a comunidade. 
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Conforme descrito anteriormente, o programa educacional já aqui mencionado 

propõe a ampliação da jornada escolar para alunos das escolas públicas do município. O 

prolongamento do tempo diário, conforme visto, não é apenas vivenciado na escola, mas, 

preferencialmente, fora dela. O aluno circula pelo bairro, caminha por suas ruas e vivencia 

atividades sócio-educativas em outros espaços fora da escola.  

 No caminhar das crianças pelo bairro, pelos espaços integrantes da comunidade, 

elas vão aprendendo novos conhecimentos e estabelecendo correlações da realidade vista com 

os conteúdos trabalhados no espaço escolar. “É a escola articulando tudo que pode ser 

educativo no bairro, reconhecendo as experiências de educação informal e não formal, como 

elementos importantes para a complementação de seu papel (GADOTTI, 2009, p. 70). 

Em Nova Iguaçu, com o Programa Bairro-Escola as crianças das escolas que 

dispõem de horário integral que vão ao encontro da comunidade social durante a semana 

letiva. Em contrapartida, nos finais de semana é a vez dos moradores da comunidade 

ocuparem os espaços intraescolares por meio da participação de projetos sociais e esportivos, 

como é o caso do Programa Escola Aberta do Governo Federal que promove a abertura da 

escola nos finais de semana para a realização de atividades sócio-educativas destinadas a 

comunidade escolar. Trata-se, portanto, de um movimento de vai-e-vem, aonde a escola vai ao 

encontro da comunidade, num momento, e, em outro, esta vai ao encontro daquela. 

Em suma, conforme exposto, é o conceito de cidade educadora a matriz 

inspiradora da proposta do Bairro-Escola de Nova Iguaçu. E, como dissertamos, no projeto da 

cidade educadora a escola é mais uma instituição educativa. A grande questão que se defende 

é uma educação para além do espaço escolar (sem muros). Assim, cidade e comunidade 

ganham centralidade nas discussões, enfatizando-se suas dimensões educativas. Agora, a 

cidade por si só também educa, constituindo-se por vez, num espaço educativo. 

Como pensam Gómez-Granel & Vila (2003), se faz necessário mudar o foco de 

nossas atenções sobre pedagogia da cidade para um entendimento da ciade como pedagogia, 

compreendendo que diversos agentes e instituições (empresas, associações, urbanistas, 

museus, meios de comunicação, famílias, urbanistas e planejadores) também devem assumir 

responsabilidades educativas. Todos devem exercer seu papel educativo como cidadãos, 

devem fazer algo por sua cidade, não espero que outros façam.  

Numa cidade educadora as ações individuais e coletivas devem concorrer para a 

constituição de uma cidade sustentável. Nessa ótica, “educar para a sustentabilidade é um dos 

nossos desafios futuros mais importantes” (GÓMEZ-GRANEL & VILA, 2003, p.26).  
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Levando-se em conta o contexto social atual, cabe a escola “se encarregar da educação para a 

paz, da não-violência, da preservação do meio ambiente, da educação não sexista, contra o 

racismo, etc” (Idem, p.30).  Este papel da instituição escolar deve se articular com as demais 

instituições educativas, em defesa do projeto educativo da cidade. É nesse caminho que segue 

o Programa Bairro-Escola em Nova Iguaçu. 

Em síntese, consideramos que a ideologia que permeia a defesa do papel 

educativo dos diferentes agentes ou instituições da cidade tem correlação com a visão 

difundida pelo movimento Todos pela Educação no cenário brasileiro atual, via políticas e 

reformas educativas. Todos somos responsáveis pela educação de qualidade para todos, o que 

nos implica fazer alguma coisa para melhorar os indicadores educacionais de nosso país. 

Como ajudar?  Respondem que é tarefa fácil: cedendo um espaço para a prática de atividades 

pedagógicas ou culturais, sendo um amigo da escola, doando material de consumo para as 

instituições escolares, enfim inculcando a idéia de que educação não é só dever do Estado, 

mas de nós também.   

A partir do que foi apresentado neste trabalho, percebemos que o programa 

Bairro-Escola de Nova Iguaçu tem por objetivo usufruir também de outros espaços e 

equipamentos públicos e privados, na realização de suas práticas educativas. Nesse sentido, 

este programa  

(...) na direção de fortalecer e integrar as experiências escolares com a 
educação de espaços formais e não-formais de educação, em que parques, 
igrejas, postos de saúde e organizações não-governamentais se tornam parte 
de uma comunidade de aprendizagem, beneficiando os alunos com uma 
educação em tempo integral. (GUARÁ, 2009: p.77) 

 

                 Com essa proposta, o raio de influência da escola se amplia e incorpora o espaço 

comunitário, até porque conforme relatado, as atividades complementares ao currículo escolar 

vêm sendo conduzidas por voluntários, estagiários ou moradores da comunidade. 

                Em suma, para finalizar, constatamos por meio desse estudo que a relação entre 

escola e comunidade pautada no Bairro-Escola, preconiza a formação de agentes educativos 

nos espaços da comunidade e mesmo da cidade, defendendo uma participação coletiva 

assentada em valores solidários, coesos e democráticos. À escola cabe também seguir este 

caminho, convocando a comunidade para assumir seu papel educativo na formação de 

crianças e adolescentes dessa cidade fluminense. É a escola sendo aberta à comunidade, 

tornando-se “democrática” e fortificando cada vez mais o sentimento de pertencimento pelos 

moradores. 
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Notas   

                                                           
1 Mestranda em Educação da UNIRIO e Integrante do NEEPHI. 
2
 Mestranda em Educação da UNIRIO e Integrante do NEEPHI. 

3 Encontramos respaldo dessa afirmativa nos estudos de Gadotti (2009) e Coelho (2009). Para os 
autores o tema remonta a Antiguidade, estando presente no pensamento filosófico grego, materializado 
nos escritos da obra Paidéia. 
 
4Dados coletados nos sites http://www.novaiguacu.rj.gov.br/apresentacao.php e 
http://www.cmni.rj.gov.br/nova_iguacu/dados_municipio/ Em: 18/06/2010. 
 
5  Dados coletados no site http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 Em: 18/06/2010. 
6 Dados coletados do site http://ideb.inep.gov.br/Site/ 
 
7 Estes espaços se referem a intituições que  cedem suas dependências para a realização de atividades 
educativas do Programa, tais como igrejas, clubes, associações , casas particulares, bibliotecas 
comunitárias, ONGs, fundações, entre outros. 
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