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Resumo:  
No mundo globalizado atual as relações são levadas mais em conta do que as partes que as 
compõem, sendo assim, este artigo visa investigar a relação entre comunidade e escola com 
vistas a entender sua participação dentro de uma concepção de comunidade; de modo a 
verificar separadamente pontos pertinentes ao estudo, relacionados à participação da 
comunidade no âmbito da escola pública. Para a concretização do trabalho foram aplicados 
questionários, em turnos diferenciados, a alunos do nono ano do Ensino Fundamental, 
assistidos por uma escola pública estadual que não está inserida no contexto das comunidades 
da maioria. Os questionários foram analisados com base na concepção teórica de Bauman, na 
perspectiva de obter informações a respeito das percepções que os alunos têm sobre o sentido 
da relação Escola e Comunidade.  
Palavras-chave: escola – concepção – comunidade.   
 
Abstract:  
In today's globalized world relationships are more important than the parts that compose 
them, so this article aims to investigate the relationship between community and school in 
order to understand its participation within a conception of community; and verify pertinent 
points to this study, related to community participation in public school. To achieve, 
questionnaires were administered to students in ninth grade of elementary school, assisted by 
a public school that is not placed within the context of their communities. The questionnaires 
were analyzed based on Bauman’s theory, in order to obtain information about the 
perceptions that students have about the sense of the relationship between school and 
community. 
Key Words: school – concept – community. 
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Introdução 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada com alunos da rede pública 

estadual de ensino do Estado de Sergipe, com o objetivo de entender a concepção de 

comunidade entre os alunos assistidos por uma escola que não faz parte do contexto de suas 

comunidades.1  

Como profissional da educação 2 compartilho da idéia de que um sistema educativo 

eficiente será aquele capaz de abordar uma educação de qualidade numa perspectiva 

interdisciplinar, apresentando os conteúdos ensinados não isolados da vida social, ou seja, deve ter 

uma função social. A relevância de investigar a concepção de educação por meio da relação 

escola e comunidade no ensino fundamental se insere num contexto em que os alunos estão 

iniciando sua compreensão e abstração de mundo com toda sua complexidade e pluralidade. 

A escola é o lugar institucional de um projeto educacional, ou seja, é uma instância 

social que serve de base mediadora e articuladora de outros dois projetos que têm relação com 

o agir humano, o projeto político da sociedade e os projetos pessoais dos sujeitos envolvidos 

na educação. 

Entende-se educação como  

os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade cível e nas manifestações culturais (Art. 
1º - LDB).  

Os quais são requisitos dessa concepção de educação proposta na LDB, a 

democratização da escola pública e conseqüente a participação da comunidade em suas 

decisões implica em resultados positivos e alterações reais na busca de uma educação cidadã, 

de participação e conscientização política. Dessa forma, Paro afirma que 

por mais colegiada que seja a administração da unidade escolar, se ela não 
inclui a comunidade, corre o risco de constituir apenas mais um arranjo entre 
os funcionários do Estado, para atender a interesses que, por isso mesmo, 
dificilmente coincidirão com os da população usuária (PARO, 1997, p.16). 

 

                                                           
1
 Entenda comunidade o bairro em que os alunos residem, e ou estabelecem moradia. 

2
 Atuo como professora da rede pública estadual de ensino, ministrando aulas nas disciplinas português e inglês 
no turno da noite. 
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É possível perceber, então, que a escola e a comunidade na qual está inserida, devem, 

de fato, interagir para que ambas cresçam continuamente, promovendo um melhor 

desenvolvimento, respeitando os conhecimentos prévios e a cidadania daquela população. 

Com base na concepção de comunidade, Bauman (2003) destaca que a comunidade 

deve ser entendida como tipo comunitário que não precisa ser construído, já está dado, 

“completo e pronto para ser usado” e “precede todos os acordos e desacordos”. É um 

entendimento “natural” e “evidente”, dado de antemão, e que confere organicidade a 

coletividade; que mantém as pessoas unidas “a despeito de todos os fatores a que as separam”. 

Isso acontece porque o conteúdo do entendimento mútuo não pode ser expresso, determinado, 

nem compreendido, caso contrário seria um acordo artificialmente produzido. 

Assim, o referido artigo visa investigar a relação entre escola e comunidade, 

observando uma escola estadual cuja maioria dos alunos é oriunda de outras 

comunidades/bairros. Nesse sentido, vamos analisar qual a relação destes alunos com a escola 

e com sua própria comunidade; o motivo que os levou a escolher uma escola distante da sua 

moradia, e a importância desta escola para sua comunidade. Para tanto foram aplicados trinta 

questionários junto a alunos do nono ano do Ensino Fundamental.  

 

Noções históricas sobre a implementação do local objeto de estudo 

Por se enquadrar no âmbito dos interesses da pesquisa, a escolha da escola recaiu 

sobre o Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite, situado na zona sul da capital, 

na Av. Franklin de Campos Sobral, 1675, no bairro Grageru, mantido pelo Governo Estadual, 

foi criado pelo Decreto nº3907 de 27/12/1977 e fundado em 24 de fevereiro de 1979. O 

Conselho Estadual efetivou autorização para funcionamento do ensino fundamental da 5ª à 8ª 

séries na Resolução 141/81 e o Ato de Reconhecimento, na Resolução 124/92. A autorização 

para funcionamento do ensino médio está na Resolução 197/90 e o Ato de Reconhecimento, 

na Resolução 392/94 do egrégio Conselho Estadual de Educação. 

A referida escola se insere na rede pública estadual do Estado de Sergipe de Educação 

Regular que funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno; ofertando as modalidades 

Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino profissionalizante, totalizando uma matrícula 

de mil seiscentos e setenta e oito alunos. Possui uma área total de 2.122.800 m², com 345.809 

m² de área construída, estruturada com as seguintes dependências: Diretoria, Secretaria, Sala 
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de Coordenação, Sala de professores, Biblioteca, Laboratório de informática, Laboratório 

científico, Refeitório, Quadra de Esportes, Sanitários, Comitê pedagógico, Sala de Leitura, 

Almoxarifado, Arquivo, Sala de Vídeo, Salas de Aula, Sala de GRD, Cantina, Cozinha e 

Laboratório de Artes. 

A equipe docente é composta de cinqüenta e um professores, em sua maioria com 

nível superior e com pós-graduação, a equipe diretiva é composta por um diretor e três 

coordenadores, o comitê pedagógico com dez pedagogas e o comitê comunitário, com todos 

os membros. 

De acordo com o Projeto político Pedagógico, esta escola tem por objetivo 

desenvolver atividades que contribuam para a formação de um aluno cidadão ativo, 

respeitando a pluralidade inerente ao espaço escolar, conduzindo, dessa forma, o processo 

ensino/aprendizagem ocorre de forma dinâmica, participativa e atenta às necessidades 

impostas pela nova ordem econômica política e social do mundo globalizado. 

 Localiza-se numa zona residencial de classes média e alta, contendo áreas comerciais, 

bancos, instituições públicas e particulares como colégios, asilos, postos de saúde, igrejas e 

orfanatos. Atende uma clientela entre 11 e 35 anos de idade, inseridos nos Ensinos 

Fundamental e Médio diurno e noturno, os alunos são provenientes de diversos bairros da 

capital, não havendo, portanto, homogeneidade quanto à localidade; o nível sócio-econômico 

dos alunos varia entre classe baixa, média baixa e média; o nível de escolaridade dos pais 

oscila entre os ensinos fundamental e o superior;  

 

Concepção de Educação e Gestão Democrática Escolar 

Na contemporaneidade foram sendo criados novos campos de conhecimento 

científicos, a exemplo da ecologia, da informática, da telemática, da bioengenharia, entre 

tantos num espaço e tempo como uma forma de organização do trabalho pedagógico na escola 

de caráter interdisciplinar. O que se pode observar é que tanto uns como outros vêm sendo 

criados e se desenvolvem a partir do rompimento das fronteiras disciplinares. 

Para Garcia e Alves  

este processo que se dá na sociedade acontece também na escola. Muitas 
inovações vêm acompanhadas da desqualificação do saber docente e de um 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

5 

balanço do fracasso de uma escola apontada como em crise, ao mesmo 
tempo que inúmeras redes afirmadas pelos tantos sujeitos que estão na escola 
vão organizando múltiplas redes de sentido na escola, pela ação cotidiana 
destes sujeitos ali dentro (GARCIA E ALVES, 2000, p. 13). 

Assim, “[...] cada cotidiano escolar precisa ser estudado como redes de papéis/funções 

interdependentes que se auto determinam, como grupos que se auto-organizam, levando a 

cabo tarefas em um meio social particular/geral” (FERRAÇO, 2000, p. 146).  

Esse entendimento leva-nos a refletir sobre o sentido da escola na sociedade atual, pois 

há uma disputa com a dinamicidade dos conhecimentos e aos questionamentos do século 

XXI. Devemos transformar a escola em espaço dinâmico, onde se entrelaçam e se articulam 

os conhecimentos que compõem as áreas de conhecimento.  

Neste sentido, a educação passa de uma mentalidade ou de um senso comum a uma 

consciência mais ampliada de visão de mundo. Significa sair de uma concepção fragmentária, 

incoerente, desarticulada, implícita, degradada, mecânica, passiva e simplista, para assumir 

uma concepção unitária, coerente, articulada, explícita, original, intencional, ativa, cultivada e 

intelectual. 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade, que possibilita a integração de áreas distintas 

do conhecimento, contribuindo para uma nova forma de fazer ciência, de maneira integrada, 

também deve considerar a integração escola/comunidade. Essa integração propiciará a 

participação consciente da comunidade na elaboração do Projeto Pedagógico da Escola, posto 

que ao longo das reuniões os pais vão sendo solicitados a opinarem sobre a escola que têm e a 

que querem, e qual educação realmente desejam para os seus filhos.  

Partindo dessa relação a escola e a comunidade, será possível uma unificação para um 

melhor desenvolvimento dos alunos dentro e fora do ambiente escolar, mesmo este sendo tão 

diversificado. De acordo com Gallo   

Se, no lugar de partirmos de racionalizações abstratas de um saber 
previamente produzido, começarmos o processo educacional na realidade em 
que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a um a educação 
muito mais integrada, sem dissociação abstrata (GALLO, 2000, p. 38). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB nº 9394, de dezembro de 1996, 

formaliza e institui a gestão democrática nas escolas quando estabelece no VIII - que gestão 

democrática do ensino público, na forma desta lei e de Legislação dos sistemas de ensino. 

(Art. 3º). Fato que a escola deve promover ações de caráter democrático a serem 

implementadas na escola e na comunidade.  
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Nunca na escola se discutiu, tanto quanto hoje, assuntos como falta de limites, 

desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos. Tão Pouco, os sentimentos de 

impotência e frustração estiveram tão marcantemente presentes na vida escolar.  

Por essa razão, dentro das escolas as discussões que procuram compreender esse 

quadro tão complexo e, muitas vezes, caótico, no qual a educação se encontra mergulhada, 

são cada vez mais frequentes. Professores debatem formas de tentar superar todas essas 

dificuldades e conflitos, pois percebem que se nada for feito em breve não se conseguirão 

mais ensinar e educar.  

Entretanto, observa-se que, até o momento, essas discussões vêm sendo realizadas 

apenas dentro do âmbito da escola, basicamente envolvendo direções, coordenações e grupos 

de profesores, numa perspectiva da implementação de uma gestão democrática da educação 

formal associada ao estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e à organização de 

ações que desencadeiem a participação social: na formulação de políticas educacionais; no 

planejamento; na tomada de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de 

investimento; na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e 

da política educacional. Também a democratização do acesso e estratégias que garantam a 

permanência na escola, tendo como horizonte a universalização do ensino para toda a 

população, bem como o debate sobre a qualidade social dessa educação universalizada.  

Dessa maneira, em seu projeto político-pedagógico, construído Poe meio do 

planejamento participativo, desde o momento do diagnóstico, passando pelo estabelecimento 

de diretrizes, objetivos e metas, execução e avaliação, a escola pode desenvolver projetos 

específicos de interesse da comunidade escolar, que devem ser sistematicamente avaliados e 

revitalizados. A gestão democrática da escola significa, portanto, a conjunção entre 

instrumentos formais - eleição de direção, conselho escolar, descentralização financeira - e 

práticas efetivas de participação, que conferem a cada escola sua singularidade, articuladas 

em um sistema de ensino que igualmente promova a participação nas políticas educacionais 

mais amplas. 
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Concepção de Comunidade 

Para Paro (1997), uma alegação muito comum, especialmente entre diretores de escola 

e professores, e que parece revelar uma visão distorcida a respeito da comunidade, é que esta 

não participa da escola simplesmente por não ter interesse em participar. Parece muito 

temerária esta afirmação quando se sabe do pouco estímulo que a escola oferece à 

participação da comunidade na escola.  

Os conceitos de comunidade são os mais diversos e variáveis possíveis, e permeiam 

pelas diversas áreas do conhecimento, partindo de uma definição etimológica, temos que 

comunidade, do latim communitate, pode ser entendida como um conjunto de seres vivos 

inter-relacionados que habita um mesmo lugar. Em biologia, comunidade é o conjunto de 

todos os organismos vivos, de todos os tipos, que habitam um dado ecossistema. Nesse 

estudo, tomaremos por base o conceito de Zygmunt Bauman, sociólogo reconhecido por seus 

trabalhos sobre o fenômeno da globalização, quando descreve a idéia de comunidade, não 

apenas e restritivamente em termos semânticos, mas também a partir da ideologia que o 

envolve, que nos remete sempre à idéia de uma "coisa boa". Podemos perceber diversos 

conceitos no texto do autor: individualismo, liberdade, transitoriedade, cosmopolitismo dos 

“bem-sucedidos”, comunidade estética, segurança. Bauman supõe que haja uma oposição 

entre liberdade e comunidade. Considerando-se que o termo “comunidade” implique uma  

obrigação fraterna de partilhar as vantagens entre seus membros, 
independente do talento ou importância deles, indivíduos egoístas não teriam 
nada a ganhar com a bem-tecida rede de obrigações comunitárias, e muito 
que perder se forem capturados por ela (BAUMAN, 2003, p.56). 

 

O texto defende a idéia de que, hoje, comunidade e liberdade são conceitos em 

conflito porque 

Há um preço a pagar pelo privilégio de “viver em comunidade”. O preço é 
pago em forma de liberdade, também chamada “autonomia”, “direito à auto-
afirmação” e à “identidade”. Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma 
coisa e perde-se outra. Não ter comunidade significa não ter proteção; 
alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perder a 
liberdade (BAUMAN, 2003, p.10). 

 

Essa aparente oposição entre liberdade e comunidade que encontramos deve-se, de 

fato, ao sentido que ele atribui à noção de “comunidade”: 

tecida de compromissos de longo prazo, de direitos inalienáveis e obrigações 
inabaláveis [...] E os compromissos que tornariam ética a comunidade seriam 
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do tipo do ‘compartilhamento fraterno’, reafirmando o direito de todos a um 
seguro comunitário contra os erros e desventuras que são os riscos 
inseparáveis da vida individual (BAUMAN, 2003, p.57). 

 

Assim para Bauman, o entendimento ao estilo comunitário, casual, não precisa ser 

procurado, e muito menos construído, pode ser um  

entendimento que já ‘está lá’, completo e pronto para ser usado – de tal 
modo que nos entendemos ‘sem palavras’ e nunca precisamos perguntar, 
com apreensão, ‘o que você quer dizer?’ O tipo de entendimento em que a 
comunidade se baseia precede todos os acordos e desacordos. Tal 
entendimento não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida de toda 
união... (BAUMAN, 2003, p.15). 

 

Como é possível notar, para o autor a vida individual está envolta em riscos, e querer 

viver em liberdade deve significar viver sem segurança. Já a comunidade, o lugar da 

segurança, remete-nos ao sentido mais tradicional que conhecemos, em que os laços por 

proximidade local, parentesco, solidariedade de vizinhanças seriam a base dos 

relacionamentos consistentes, “[...] a comunidade fiel à sua natureza (ou a seu modelo ideal) 

[...] ‘oferece todas as atividades e atende as necessidades das pessoas que fazem parte dela” 

(BAUMAN, 2003, p. 17) 

 

Para entender as formas como os alunos compreendem sua relação com a comunidade, 

foram aplicados questionários a vinte e nove alunos entre 14 e 29 anos de idade, do nono ano 

do Ensino Fundamental nos turnos matutino, vespertino e noturno da escola, os quais, em sua 

maioria, pertencem a comunidades distintas, como pode ser observado na tabela 1. 

Demonstrativo da quantidade de alunos e seus respectivos bairros 

BAIRRO QUANTIDADE DE ALUNOS 

AEROPORTO 1 

AUGUSO FRANCO 2 

BUGIO 1 

CIRURGIA 1 

COROA DO MEIO 2 

FERNADO COLLOR DE MELO 1 

JARDINS 1 

JABOTIANA/SANTA LÚCIA 4 

LEITE NETO 1 
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LUZIA 4 

MÉDICI II 1 

PONTO NOVO 1 

ROBALO 1 

SANTA MARIA 4 

SÃO CONRADO 1 

SIQUEIRA CAMPOS 1 

SUÍÇA 1 

TAIÇOCA  2 

TOTAL 30 

Fonte: pesquisa de campo, novembro/2009 

 
 

Figura1 - escola objeto de estudo 

 

                                                               Fonte: Pesquisa de campo, dezembro/2009                                                                                                                                           

Análise dos dados 

 

Ao sistematizar a coleta dos dados podemos concluir por meio dos questionários 

aplicados que é possível perceber que a concepção de comunidade dos alunos que 

responderam é, de certo modo, comum a todos, ou seja, boa parte respondeu que comunidade 

é o bairro em que mora, sendo este “[...] um lugar de harmonia e cooperação par o bem de 

todos”. (Léo3, 14 anos), assim como foi descrito por Bauman:  

 

Comunidade produz uma sensação boa por causa dos significados que esta 
palavra carrega, comunidade é um lugar ‘cálido’, um lugar confortável e 
aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, 

                                                           
3 Para resguardar a identidade dos alunos optamos por utilizar apelidos que os mesmos se atribuíram no 
momento do preenchimento dos questionários. 
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como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos em um dia gelado 
(BAUMAN, 2003, p.7). 

Quando questionados quanto à participação de atividade desenvolvida na própria 

comunidade, percebemos que são poucos os participantes ativos, mas aqueles que são, estão 

ligados a questões religiosos, esportes ou ambientalistas: “[...] sou catequista em uma igreja.” 

(Juju, 14 anos); “[...] projeto comunitário.” (Furacão, 18 anos). “[...] passeatas e caminhadas 

sobre o aquecimento global e o meio ambiente.” (Tam, 16 anos) 

Quanto à representatividade da escola em que estudam para sua comunidade, alguns 

foram enfáticos: “[...] nada porque não é na minha comunidade.” (Juju, 14 anos), “[...] pouca 

coisa, já que não pertence a minha comunidade.” (A22, 15 anos); outros voltaram-se para a 

questão do conhecimento: “[...] oportunidade de aprender, crescer, com ensino de qualidade, 

incentivando os alunos a crescerem” (Bely, 16 anos); “[...] é na escola que aprendemos o 

fundamental para o futuro”(nenhum, 14 anos); “[...]uma instituição de ensino que trata com 

seriedade a educação.” (Fael, 16 anos) 

Como pode ser percebido, a relação escola/comunidade não é existente na escola 

objeto de estudo, os alunos não vêem o local escolhido para estudar como parte de sua 

comunidade, principalmente devido a distância entre os dois, é apenas local de aprendizado.  

Quanto aos fatores que os levaram a escolher esta escola, as respostas variam entre a 

qualidade do ensino, compromisso dos professores, indicação e localidade (no quesito 

segurança). Como afirma A22, 15 anos “[...] por indicações de ter um bom ensino e a 

proximidade ao centro da cidade”. 

Em busca de uma escola com mais qualidade e segurança, os alunos deixam suas 

comunidades. Dessa forma, perdem a oportunidade de vivenciar a relação escola/comunidade, 

que torna possível uma unificação para um melhor desenvolvimento dos alunos dentro e fora 

do ambiente escolar. 

 

Considerações Finais 

A descoberta da pesquisa favorece o entendimento de que a escola se distancia cada 

vez mais da comunidade, uma vez que o deslocamento não envolve a interação. Os alunos 

vão para a escola apenas em busca de conhecimentos de conteúdos. 

Entretanto, a educação, como prática social, não pode se restringir à teoria, sem 

comprometer-se com a realidade em que a comunidade local está inserida. A orientação aos 

alunos precisa estar voltada para estratégias que irão possibilitar a cada um deles assumir 
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efetivamente os valores humanos com consciência e responsabilidade para que sejam agentem 

de transformação da realidade em que estão inseridos, como advoga Freire: 

 a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda. Se opção é progressista, se não se está a favor da vida e não 
da morte, da eqüidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da 
convivência com o diferente e não de sua negação, não se tem outro caminho 
se não viver a opção que se escolheu. Encarná-la, diminuindo, assim, a 
distância entre o que se diz e o que se faz (FREIRE, 1999, p.18) 

 

Entendemos, portanto, que a relação entre a escola e a comunidade em que está 

inserida deve realmente existir, pois os conteúdos ensinados não são isolados da vida social que 

envolve a escola e os alunos. O projeto político-pedagógico deve ser construído através do 

planejamento participativo, desenvolvendo projetos específicos de interesse da comunidade. 

Escola e comunidade, juntas em busca de um aprendizado, não apenas conteudista, 

mas também voltado para os valores humanos. Devemos sensibilizar e instrumentalizar o 

comitê técnico pedagógico, diretor, professores, funcionários, pais e alunos, para que a escola 

seja espaço de exercício de participação e de organização dessa comunidade. Possibilitando, 

dessa forma, uma maior integração, a escola deve estar inserida na comunidade e vice-versa.   
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