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O presente artigo tem como objetivo mostrar a grande importância que há na interação entre 
escola e comunidade, explicitando os avanços alcançados pelas escolas que contam com a 
participação da comunidade nos eventos realizados para melhorar ainda mais a aprendizagem 
do aluno. Com a pesquisa de campo realizada é possível perceber que a contribuição de cada 
um é muito importante para o desenvolvimento da educação, sendo a gestão democrática a 
melhor forma de direcionar a escola. Certa comparação com as escolas que não fazem esta 
parceria com a comunidade é feita com intuito de verificar um pouco dos problemas 
enfrentados por elas, o que os causa? Quais as soluções? Sabe-se que todas têm problemas, 
mas com a união escola-comunidade torna-se mais fácil solucioná-los. Os êxitos alcançados 
pelas escolas que trabalham em conjunto com a comunidade são notados por qualquer 
pesquisador, assim como os das que não têm esta união, porém com certa diferenciação na 
qualidade e quantidade de tais êxitos. A pesquisa realizada para a composição deste artigo foi 
feita em escolas públicas de uma determinada cidade do interior da Bahia, e pode-se dizer que 
com a parceria feita entre escola e comunidade à educação dos educando que as frequentam 
têm um melhor desempenho, pois todos contribuem para isso. 
PALAVRAS-CHAVE: união, escola x comunidade e ensino-aprendizagem. 

This article aims to show the great importance that the interaction between school and 
community, highlighting the progress made by schools that rely on community participation 
in events held to further improve student learning. With the field research is possible to see 
that the contribution of each is very important for the development of education, and 
democratic management best to direct the school. One comparison with schools that do not 
make this partnership with the community is done in order to verify some of the problems 
faced by them, what causes them? What are the solutions? It is known that all have problems, 
but with the union school-community becomes easier to solve them. The successes achieved 
by schools working together with the community are noticed by any researcher, as well as 
those that do not have this union, but with some differentiation in the quality and quantity of 
such successes. The research conducted for the composition of this article was done in public 
schools in a given town in Bahia, and it can be said that the partnership made between school 
and community education of learners who attend have a better performance because all 
contribute to it. 
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1 INTRODUÇÃO 

À medida que o tempo passa e a educação evolui, novos métodos de ensino precisam 

ser estudados e postos em prática, o que auxilia ao educador juntamente com todos os 

membros escolares no processo de ensino-aprendizagem de qualidade para os alunos. A 

tecnologia também cada dia mais inovadora dar suporte ao professor na forma de pesquisar 

sobre assuntos variados para um trabalho interdisciplinar com os fatores históricos que 

acontecem no dia a dia da escola, comunidade e sociedade, já que tudo faz parte deste 

universo educacional. Assim, perceba-se que as decisões sobre o mundo da educação e a vida 

escolar dos alunos não pode mais está centrada somente no professor ou dirigida pelo diretor 

que concentra poder no cargo em que exerce, não permitindo o envolvimento da comunidade 

no processo escolar. É necessário que todos que compõem a escola estejam participando deste 

processo, debatendo e dando opiniões sobre tudo o que será trabalhado na instituição. Que 

ajudem na elaboração de projetos importantes; de leitura, escrita, problemas matemáticos etc. 

para a boa formação dos estudantes que estão a estudar a fim de adquirir e aprimorar seus 

conhecimentos sobre a sociedade na qual vivem. Faz-se necessário lembrar que uma boa 

educação não se resume somente a conteúdos, mas a toda capacidade que leva um indivíduo, 

a saber, viver bem em sociedade.  Porque o estudo leva o sujeito a saber como exercer seus 

deveres e a exigir seus direitos de cidadão. Com o conhecimento o indivíduo sabe como 

resolver certas situações cotidianas, pautando-se em leis que o ampara perante autoridades.  

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa feita para fundamentar e compor este artigo, o qual traz uma abordagem 

dos problemas enfrentados pelas escolas que não fazem uma interação com as pessoas que as 

formam e outra abordagem das que interagem com todos que compõem a escola mostra o 

quanto a parceria dá bons resultados para a educação. Quanto à questão de problemas, 

entende-se que ambas têm, mas a interativa tem menos e os solucionam com mais facilidade 

porque todos buscam a melhor maneira de resolvê-los, já a escola que não busca este apoio na 

comunidade talvez o solucione, mas com mais lentidão e tendo de se esforçar bem mais para 

resolvê-lo, pois com a ajuda de todos que formam a instituição é mais fácil. É interessante 

fazer esta comparação para se notar a diferença que há no processo de ensino- aprendizagem 

destas escolas. O que a interação e a não interação pode gerar de positivo ou negativo em uma 
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escola?  Que o resultado sirva de reflexão para àquelas escolas que não aderem à parceria com 

a comunidade e enfrenta autos índices de evasão, repetência e outros problemas de violência, 

rebeldia etc. Sabe-se que é difícil unir todos que formam a escola para cumprir com as suas 

responsabilidades, ainda mais trabalhando com a educação, pois muitos não se interessam ou 

não se acham capazes de estarem participando de tal assunto o que deve ser mudado, porque 

todos são capazes, mesmo quem não sabe ler deve acompanhar a vida escolar do filho porque 

só de este perceber tal interesse do pai, mãe ou qualquer interessado pelos seus estudos busca 

aprender bem mais para mostrar que é capaz. Por isso, faz-se necessário o empenho de todos 

não importa o grau de estudo que tenha o incentivo já vale muito.  

Para que se tenha uma educação de qualidade e democrática na qual todos opinam e 

são ouvidos, o gestor precisa abrir as portas da escola para a comunidade e junto com ela 

buscar as melhores formas de conduzi-la sempre focando a aprendizagem do aluno. 

  O apoio e o desenvolvimento do papel de cada um levam o processo de ensino-

aprendizagem a evoluir com qualidade. Pai, professor, merendeira, gestor, faxineira, 

coordenador etc. é o alicerce da escola e da educação, juntos elevam o índice de aprovação 

com boa qualidade na aprendizagem dos alunos que frenquentam com assiduidade a escola, 

pois todos colaboram para isso. Basta realizar pesquisas para perceber o quanto a união deste 

pessoal favorece em tal desempenho.  Com base na pesquisa realizada em algumas escolas de 

uma determinada cidade do interior da Bahia foi possível perceber isso.   

A união entre escola e comunidade é interessante e dá bons resultados, pois a 

harmonia vivida por todos no estabelecimento educacional contribui muito para o processo de 

ensino- aprendizagem dos alunos e de todos que só têm a ganhar com tal interação. Em 

escolas pesquisadas pode-se notar o envolvimento entre todos da comunidade escolar na 

educação e isso contribui para o bom rendimento do processo de ensino-aprendizagem. O 

empenho de pais, merendeiras, vigias, serventes, professores, gestores, pessoas da 

comunidade etc. favorece muito na evolução do processo educacional dos estudantes. Já as 

escolas que não aderem a esta parceria com a comunidade enfrentam problemas de diversos 

tipos como: repetência, evasão, irregularidade quanto à idade e série e outros de ordem social 

como: violência corporal e verbal, danificação do prédio escolar e ao imobiliário e muitos 

outros atritos que só serão resolvidos com um trabalho interativo como o feito pelas escolas 

de gestão democrática também estudas neste artigo, como já dito, todas têm problemas, mas 

as democráticas têm menos e com melhor solução.  
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Na escola democrática cada pessoa faz a sua intervenção e orienta como alguns 

problemas serão resolvidos com mais facilidade por meio do diálogo e apoio de todos, além 

de acompanhar de perto quem é o causador da problemática enfrentada na instituição e o 

ajudar a entender o mal que estar a fazer a todos que vivem naquele ambiente. É para isso que 

serve a união que tanto se propala entre escola e comunidade, pode-se ver que a parceria dar 

muito certo desde que todos exerçam o seu papel e saibam valorizá-lo e desenvolvê-lo. Todos 

devem ser parceiros no mundo da educação e em qualquer organização social a fim de obter 

resultados e reconhecimento pelo que faz de bom na sociedade.   

O prazer que a maioria dos estudantes tem em ver todos que formam a escola 

apostando no seu aprendizado é muito grande, principalmente os pais envolvidos e 

interessados na educação deles. É notado no desenvolvimento escolar de cada um e em tudo o 

que eles participam na instituição o auxílio recebido em casa ou na comunidade. Eles por ver 

o esforço que todos fazem para que tenham uma boa evolução nos estudos buscam aprender 

cada vez mais para orgulhar àqueles que acreditam neles e torcem pelo sucesso de todos.  

É bom ter o apoio e o acompanhamento dos pais na vida escolar e em tudo o que o 

sujeito faz na vida, pois a maioria dos pais só orienta o filho a fazer o melhor para si e o 

próximo. Com tal acompanhamento o filho se sente mais seguro e por isso toma decisões com 

firmeza na vida escolar e social. O pai sempre deve e precisa orientar seu filho tanto na escola 

quanto na sociedade para que ele veja o interesse que este tem em dar o melhor de si como 

prova de amor e cuidado pela vida social e profissional do seu descendente, levando-o a 

entender a importância do estudo na vida, o que muitas vezes o ensina a agir como ser 

responsável pelo que faz. 

 

3 APOIO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Na escola esses princípios são fundamentados por teóricos apresentados pelo professor 

que busca formar um sujeito pleno para viver bem em sociedade. Nela o indivíduo 

desenvolve, aprimora e adquire novos conhecimentos, preparando-se para viver bem em 

sociedade. Claro que o bom convívio familiar é fundamental para este desempenho por isso 

que juntando escola, família e comunidade a preparação deste sujeito para a vida social e 

profissional fica melhor em todos os aspectos, afetivo, emocional, cultural, intelectual etc. 
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Sabe-se que na sociedade atual é preciso preparar o sujeito como um todo para que as 

influências sociais não modifiquem a personalidade que foi formada no seio escolar e 

familiar. Por isso na escola deve ser trabalhada cultura, intelectualidade, afetividade, amor, 

compreensão da vida de modo global e não só conteúdo, para que ele saiba respeitar e se 

colocar sempre na posição do outro, entendendo assim o agir e porque alguém age de certa 

forma. Tanto na escola quanto na família e no convívio social o indivíduo pode vivenciar todo 

este ensinamento, porém, é na escola que essa preparação ganha fundamentos sendo melhor 

debatida entre educador e educando. 

Com a citação a seguir de Odila Mansur e Renato Moretto, pode-se verificar que a 

ideia exposta acima tem sustentação e é corroborada por esta. 

 “A aprendizagem organizada é aquela que tem por finalidade aprender 
determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência social. 
Pode ocorrer em lugares, mas é na escola que são organizadas as condições 
específicas para a transmissão e assimilação dos conhecimentos e 
habilidades. Essa apropriação de conhecimentos e habilidades se dará sob a 
direção e orientação do professor. “O professor é o mediador entre o sujeito 
(aluno) e o objeto do conhecimento (o que será aprendido), cabendo a ele 
estimular a atividade mental e prática para que o aluno construa seu saber.” 
(Odila Mansur e Renato Moretto, 2000. p. 14).        

Na escola o aluno conta com o apoio e acompanhamento de um professor para lhe dá 

sustentação e fundamento teórico ao conhecimento que vai sendo desenvolvido e ao mesmo 

tempo outros que vão sendo adquiridos. Porque é nesta troca de experiências que o estudante 

descobre um amplo e vasto conhecimento do mundo no qual vive, entendendo quais são seus 

direitos e deveres dentro da sociedade. 

Durante o acompanhamento que foi feito em determinadas escolas como já 

mencionado, foi possível notar que há uma grande participação das pessoas que formam a 

comunidade escolar em quase tudo que é feito na escola, planos de ações para o 

melhoramento da aprendizagem, elaboração de projetos de leitura e escrita, o PPP, conselho 

escolar etc. enfim, sempre a comunidade está envolvida com os eventos que a escola realiza. 

Todos estão opinando e dando sua contribuição para terem uma escola eficaz e um 

aprendizado de qualidade e isso acontece. O pesquisador percebe que a leitura, a produção 

textual flui, assim como o aprendizado das outras disciplinas e o lado afetivo, pois todos se 

envolvem e acompanham seus filhos de perto. Até mesmo pessoas que não têm um grau de 

estudo elevado dão a sua contribuição e assiste o filho em casa e isto é de suma importância, 
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porque é em casa que o aluno fica mais tempo e com este auxílio dos pais o seu aprendizado 

fica cada vez melhor, cabendo ao educador gerenciar e fundamentar na aula esses conteúdos. 

O PPP das escolas que foram pesquisadas durante a produção deste trabalho conta 

com a participação de todos da comunidade e da escola, juntos vão debatendo os pontos 

essenciais e colocando nele tudo o que poderá ser feito durante o ano letivo, pelo menos foi o 

que ficou entendido pelas respostas de cada pessoa que foi entrevistada, pois não deu para 

assistir a construção do projeto. No PPP de cada escola são pontuados eventos, projetos, 

reuniões, métodos de ensino, merenda, material didático, materiais permanentes e tudo o que 

poderá ajudar no desenvolvimento da educação. 

Os gestores e coordenadores de algumas escolas são totalmente interativos e discutem 

tudo o que é exposto por todos da comunidade, é assim que se pode ver o quanto uma gestão 

democrática pode ser eficaz e levar o alunado a uma aprendizagem de qualidade e até de 

quantidade.  Tudo planejado como evolui com certa rapidez e leveza o que não ocorre nas 

escolas que se fecham para a comunidade e cada um decide planejar sozinho o que fará na 

aula e na escola. O gestor se isola e toma os problemas da instituição escolar só para si o que 

o estressa e não o deixa fazer um bom trabalho na educação da sua escola. Para se trabalhar na 

educação é necessário ter sempre o foco de tudo o que quer fazer e de onde quer chegar e o 

que orienta para isto é um bom planejamento e a parceria com toda à comunidade escolar. 

Fazendo-se uma analise de tudo o que foi explanado acima, pode-se notar que os 

gestores e coordenadores de algumas das escolas pesquisadas trabalham na linha de uma 

escola democrática o que ajuda muito para a evolução da instituição. Porque com o 

envolvimento da comunidade na vida escolar fica muito mais fácil para um gestor 

desempenhar um bom trabalho na sua escola, basta ele ouvir e executar o que é discutido e 

elaborado por todos que estão unidos pela boa aprendizagem do aluno. 

Caso de violência, rebeldia e muitos outros problemas são resolvidos com a 

contribuição de cada um dos componentes escolar.  O que causava medo em certa escola 

pesquisada pela Revista TV Escola de Março e Abril de 2010 foi sanado com atitude como 

esta de trabalhar a educação em uma linha democrática na qual todos têm vez e voz, 

assistindo a aprendizagem dos seus filhos, parentes e amigos. Assim, o aluno se sente 

acolhido e fazendo parte daquele universo no qual está inserido, quando surge um problema 

ele entende que é seu deve ajudar a resolvê-lo já que a escola é sua segunda casa e as pessoas 
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que nela habitam sua família. O regimento escolar atribui certa responsabilidade ao aluno por 

alguns danos causados à escola, então, ele tendo conhecimento sobre este documento sabe 

quais são suas obrigações para com a instituição na qual estuda.  

Na citação a seguir se pode ter uma ideia de quanto uma gestão democrática contribui 

e ajuda uma escola a desenvolver um trabalho brilhante na educação de seu alunado e de 

todos que compõem a comunidade escolar. 

Onde havia pichação hoje há grafite, painéis com imagem de alunos e pais, 
além de mensagens sobre cooperação, divisão de responsabilidades e bem-
estar. A mudança no ambiente escolar foi possível a partir do momento em 
que a instituição adotou os princípios da gestão democrática, convidando a 
comunidade a participar das decisões e envolvendo o corpo docente e os 
demais funcionários nos rumos da instituição. Gestão democrática pode ser 
entendida como espaço de participação e de partilha do poder, ou seja, um 
claro exercício de cidadania, diz o sociólogo Luiz Fernandes Dourado, 
professor da Universidade Federal de Goiás e especialista no assunto. 
(GUERRA Rosângela, Revista TV Escola de Março e Abril de 2010, p.14). 

Como se pode verificar não há como um gestor direcionar uma escola sozinho é 

necessário que todos o ajude na solução de problemas e na elaboração de projetos que ajudem 

no avanço da educação. São decisões como essas que influem no processo de ensino-

aprendizagem dando bons resultados no que é feito na instituição, pois sozinho o trabalho não 

rende e flui como o feito com a contribuição de todos. A escola deve e precisa sempre 

trabalhar unida com a comunidade, pois é com a união destas duas organizações (escola e 

comunidade) que a educação tem um melhor e amplo rendimento. 

Algumas das escolas que foram pesquisadas têm um trabalho em parceria com a 

comunidade enquanto que outras não.  É devido a esta interatividade escola-comunidade que 

o trabalho de todos os funcionários das instituições estudadas flui com qualidade, porque cada 

um se dedica com muito gosto no que exerce na escola. O trabalho deles é valorizado e isso é 

um incentivo para o trabalhador que busca fazer cada vez melhor o seu trabalho não 

importando em que área seja o que importa mesmo é o apoio e o respeito recebido por todos. 

O conhecimento de cada um dos componentes da escola é debatido e disseminando 

entre todos, formando assim um conjunto de saberes que compartilhado como é, leva o local 

de trabalho ao sucesso que todos almejam. Não importa o grau de intelectualidade de cada 

saber o que importar é como este saber é exercido e passado para o outro. 
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A citação abaixo retirada de um dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para 

Instituições de Educação Infantil corrobora com o que foi dito na ideia exposta acima. 

“[...] a concepção de projeto deve ser antecedida de processos participativos 
que envolva a comunidade educacional – crianças, professores, 
funcionários, familiares e, nas unidades públicas de Educação Infantil, as 
administrações municipais – com vistas a compartilhar os saberes e as 
experiências daqueles que vivenciam os espaços, além de incorporar a 
reflexão sobre o perfil pedagógico da instituição pretendida. [...].” 
(Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Básica, 2008. P. 7). 

 

Em tudo o que leva a escola ao desenvolvimento faz-se necessário a participação de 

todos, pois cada um deve e precisa opinar naquilo que entende ser bom para o desempenho 

escolar do aluno. Aqueles que conhecem os espaços da instituição e os problemas enfrentados 

por ela devem se unir e juntos criarem projetos de ações que minimizem ou até erradique tais 

problemas. 

Partindo do pressuposto do que fala a citação supra, faz-se necessário salientar que tais 

medidas não cabem somente a instituição de ensino básico, mais a todo e qualquer nível 

educacional, porque é com a participação de todos os representantes da escola que surgem 

projetos brilhantes que contribuem muito para o desenvolvimento da educação. 

São de medidas como as já citadas no decorrer deste artigo que a educação brasileira 

precisa tomar urgente para que ela melhore muito mais. O gestor deve abrir espaço para que 

todos participem e interajam no mundo escolar dando sugestões e mostrando suas ideias de 

como tal projeto pode ser aplicado na escola para o melhor aproveitamento possível do 

mesmo na aprendizagem do aluno que é o centro principal de tudo na escola. Na verdade é a 

descentralização do poder na mão de poucos (gestores de modo geral, coordenadores, 

professores e outros). É bom que gestores que se fecham e tomam a direção da escola só para 

si, se espelhem nos exemplos de muitos que abrem espaços para a participação e contribuição 

de toda a comunidade escolar como alguns dos pesquisados para a construção deste artigo 

porque o bom resultado é sentido e vivenciado por todos que fazem uma pesquisa nas escolas 

que desempenha uma gestão democrática.  

A citação a seguir retirada da Edição Especial da revista: GESTÃO EM REDE/ 

PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR; CICLO 2006 – 2007 

fundamenta tudo o que foi escrito neste artigo, pois ela faz uma alerta a todo o corpo escolar 

sobre a grande importância da parceria entre escola e comunidade e as demais instituições.  
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“Integração escola-sociedade e organização escolar: Boa parte das atividades 
da escola, em 2006, teve a participação da família, da comunidade e 
instituições diversas. Os pais colaboraram com a mão-de-obra, para a 
construção dos experimentos científicos e as igrejas foram grandes parceiras 
no cuidado e na manutenção do prédio escolar. O posto de saúde do bairro 
prestou atendimento clínico e odontológico aos alunos; seus funcionários 
realizaram palestras e participaram nos projetos da escola. Todo este apoio foi 
conquistado por meio de ações consistentes e relevantes desenvolvidas 
durante o ano letivo: a credibilidade junto à sociedade resultou da seriedade 
na condução do fazer pedagógico.” (BARROS, Maria Luciene Urbano: 
PRÊMIO NACIONAL DE REFARÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR – 
2006/2007; p. 19). 

A educação necessita de uma parceria de fato que faça sempre a sua parte na ação que 

lhe compete para que o todo sinta o resultado de tal contribuição e entenda o quanto valeu a 

interação entre todos.  Convites para participarem da educação devem ser feitos a todo o 

pessoal que faz parte da escola para que o processo de ensino e aprendizagem tenha o êxito 

que todos desejam. Não basta apenas falar em gestão democrática e não exercê-la é realmente 

necessário e urgente que aconteça uma unificação entre escola e comunidade e que todos 

abracem o seu papel e o desempenhe com vontade de ver o fruto de seu trabalho refletido no 

sucesso de qualquer profissional no futuro. 

O diretor precisa entender que ele é um mediador entre a escola e a comunidade e 

precisa estar aberto para ouvir e seguir dicas de todos que trazem ideias boas para o 

desenvolvimento educacional da instituição. Ele também deve realizar pesquisas em escolas 

que fazem uma parceria com a comunidade e tem um bom avanço no seu processo de ensino 

– aprendizagem para implantar na sua escola cada um dos projetos que deram resultados. 

A escola atualmente é a saída para muitos problemas enfrentados pela sociedade por 

isso é primordial que se invista tudo o que poder na escolaridade de todo o estudante e que a 

sua preparação seja feita com base em pilares educacionais que o deixe apto para entender e 

exerce com responsabilidade o seu papel de cidadão. Muitos dos problemas que a sociedade 

presencia todos os dias e a televisão apresenta, talvez tenha uma falha da própria educação 

que aquele sujeito teve tanto em casa quanto na escola.  

É preciso estudar e tentar mudar muitas visões que muitos jovens têm hoje na 

sociedade e só com uma boa educação talvez isso possa ser mudado. 
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Sabe-se que há pessoas com problemas que só uma pessoa especializada poderá 

acompanhar e muitas vezes resolver, por isso que a escola deve estar preparada para tudo e 

com uma estrutura docente que dê certos suportes para tal situação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para tanto, a educação de qualidade depende de muitas visões e participação de todos 

que realmente estejam na escola para apoiar e incentivar os alunos na busca pela boa 

formação. A saída para se ter uma educação de qualidade e com quantidade é com a união 

entre escola, comunidade e todas as demais instituições, assim o gestor terá apoio e suporte 

para tornar a escola eficaz com ensino de qualidade.  
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