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RESUMO

O presente artigo discute a relação escolas/comunidade, tomando como campo de pesquisa a Escola Celina
Pinho situada no bairro do Curuzú-Liberdade, na cidade de Salvador-BA. Buscou-se pesquisar junto a relação
da escola com a realidade social e cultural do bairro em que está inserida. O traçado teórico-metodológico
desse artigo abrange questionário, entrevista semiestruturada com professores e coordenação. As reflexões
feitas neste estudo conduzem a conclusão de que projetos implantados pelo governo federal é um passo
importante para que a relação escola/ comunidade seja fomentada, no entanto, estes devem servir para
mostrar que essa abertura é possível, bastando apenas iniciativa e demanda de ambas as partes para
conscientizar alunos, pais, moradores sobre a realidade e necessidades do lugar.

Palavras-chave: Escola; Comunidade e Educação.

RESUMEN

En este artículo se analiza la relación de las escuelas / comunidad, teniendo como campo de búsqueda Celina
situado en el Pine School Curuzú-Liberdade, en la ciudad de Salvador-BA. Hemos tratado de encontrar la
relación de la escuela junto con la realidad social y cultural del barrio en el que opera. La traza teórica y
metodológica de este artículo se incluyen los cuestionarios, entrevistas semiestructuradas con los profesores y
la coordinación. Las reflexiones realizadas en este trabajo contribuya a la conclusión de que los proyectos
ejecutados por el gobierno federal es un paso importante para la relación escuela / comunidad se anima, sin
embargo, éstas deben servir para mostrar que la apertura es posible simplemente iniciativa y la demanda de
ambos partes para educar a los estudiantes, padres, residentes en la realidad y necesidades del lugar.

Palabras clave: Escuela; Comunidad y Educación.
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1- INTRODUÇÃO

Este artigo atenta para a relação escola/ comunidade no bairro do Curuzu-Liberdade, tratando esta como uma
necessidade atual no campo da educação brasileira. A prática educacional é compreendida neste trabalho
para além dos muros da escola, de forma a valorizar o vasto acúmulo do conhecimento, seja ele acadêmico
ou popular, trazendo a tona a realidade dos alunos para dentro dos muros escolares. Dessa forma,
pretendemos responder à seguinte pergunta de investigação: como acontece e qual a importância da relação
das escolas junto a comunidade em que encontram-se inseridas?

Com uma abordagem qualitativa, privilegiando o enfoque compreensivo do fenômeno estudado, atentamos
para o conjunto de sentidos e interações constituídas entre escola e a comunidade dos bairros. Para alcançar
esses sentidos e interações, é necessário estabelecer um diálogo fecundo e contextualizado com o campo de
pesquisa e os sujeitos envolvidos nesse processo. (MACEDO, 2010)

A escolha do bairro da Liberdade, localizado na cidade de Salvador-BA, como lócus de pesquisa se deu pela
forte presença de manifestações culturais e sociais com grande participação popular presente neste bairro.
Com o intuito de verificar como os sentidos que emanam da comunidade do bairro da Liberdade dialogam
com a escola. Investigamos junto à coordenação (coordenador pedagógico e diretora da instituição) e através
de seus depoimentos e experiências buscamos perceber a relação entre a escola com a comunidade do bairro.
Além das entrevistas fizemos uso da observação da realidade em que a escola encontra-se inserida, buscando
ligações com a comunidade do bairro, e como se dá essa relação.

O quadro metodológico adotado nessa pesquisa levou em conta procedimentos como entrevistas
semiestruturadas e abertas com a coordenação da escola, poderosos recursos metodológicos de apreensão de
sentidos e realidades vividas no ambiente escolar. Macedo ressalta a importância desse método, “visando à
compreensão das perspectivas que as pessoas entrevistadas têm sobre sua vida, suas experiências, sobre as
instituições a que pertencem e sobre suas realizações, expressas em sua linguagem própria” (MACEDO, 2010,
p.105)

A inspiração etnográfica nos permitiu um olhar sensível e contextualizado com as realidades sociais e culturais
dos bairros e escolas observadas. A aproximação do fenômeno através da inserção e contato com os sujeitos
e o campo de pesquisa nos permitiram um olhar apurado sobre a realidade encontrada na escola e na
comunidade da Liberdade.

A partir deste delineamento organizamos o artigo sob três perspectivas. A primeira direcionada a discutir a
importância da relação entre escola e comunidade. Na segunda, buscamos analisar por meio da observação
do ambiente escolar e do bairro do Curuzú, por informações coletadas através da aplicação de questionário
direcionado a coordenação, como se estabelece a relação entre escola e comunidade/bairro, além de
entrevistas abertas com a coordenação da escola para clarear pontos respondidos no questionário.
Procuramos mostrar o que vem acontecendo na prática da escola que proporciona ou não a aproximação
junto a comunidade onde a escola está situada.

2- ESCOLA/COMUNIDADE: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA

A educação formal &8232;consiste num pensar e fazer complexo. Por um&8232;lado as estratégias de
ensino-aprendizagem de muitos professores são baseadas na permanência dos alunos em sala de aula. Da
mesma maneira e por outro lado sabemos que existe fora do espaço escolar toda uma realidade objetiva que
abrange a&8232;economia, a cultura, a sociedade, o mundo do trabalho, a família, os meios de comunicação
de massa, a sociedade de consumo e da informação, etc. e que muitas vezes é negada aos alunos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), em seu artigo 1º diz que “a educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.”

A escola que possui olhar simplista perante a sociedade e que se utiliza de padrões pré-estabelecidos com
suas formas de agir e pensar inquestionáveis acabam se distanciando da idéia de formar cidadãos e cidadãs.
Isso porque educar na sociedade atual da “modernidade líquida” (BAUMAN, 2005) requer reconhecer que
existe uma diversidade de modos de fazer, aprender, viver e que as coisas não podem mais serem relegadas
à uniformidade.

Tal postura leva muitos alunos a tornarem-se desviantes do modelo esperado, facilitando a exclusão e
diferenciação, dificultando a formação do sujeito livre ao tempo em que se facilita a construção de uma
sociedade reprodutivista, acrítica e apolítica. Nessa perspectiva, o modelo educacional ao invés de
emancipador, torna-se opressor e reducionista, como aponta Paulo Freire:

A vocação natural de todo o ser humano é ser mais e não ser menos. O sentimento
de ser menos ocorre e, às vezes, se cristaliza, quando o oprimido se encontra em
permanente situação-limite, na qual o dominador aparece (sempre) como o vencedor
que detém todo poder sobre a produção econômica e cultural. (FREIRE, 1987, p. 38)

Nesse sentido, é importante que a realidade social em que estes alunos vivem seja discutida de forma crítica,
tanto dentro da sala de aula, como também a partir de experiências na própria comunidade, estimulando o
estudante a se posicionar e opinar na construção do cotidiano da escola e do lugar onde reside. Essa relação
visceral com o que está fora da escola, mas que de certa forma permeia o espaço escolar e se faz presente na
forma de falar, jeito de ser, modo de se vestir, etc. Assim, a identidade desses alunos é construída, a partir
da identificação que passam a ter com as coisas, através do contato com pessoas e ambientes e o acesso às
informações.

Num mundo em que as informações estão circulando na internet e cada vez mais acessíveis virtualmente, a
escola precisa se adaptar a tais mudanças. “A arte de viver num mundo hipersaturado de informação ainda
não foi bem aprendida. E o mesmo vale também para a arte ainda mais difícil de preparar os homens para
esse tipo de vida.” (BAUMAN, 2010, p.60).

E deveriam ser os professores alguns dos responsáveis, além da família, por essa arte de preparar indivíduos
para a vida, no entanto acabam por ter dificuldade de aprofundar seus conteúdos escolares. Isso se deve pois
a juventude está cada vez mais desinteressada em indagar e saber mais a respeito dos assuntos do currículo
escolar.

[...] a sala de aula já há muito não é atraente para a maioria dos jovens pois, não é
surpreendente que, na lista das capacidades fundamentais que os jovens são
chamados a dominar (e desejam fazê-lo, impacientes), navegar supere amplamente
os conceitos cada vez mais obsoletos de “indagar” e “aprofundar” (BAUMAN, 2010,
p.66).

Os discentes não querem perder tempo com o que talvez não venha a ter sentido em suas vidas. Daí a
importância de aliarmos a realidade dos alunos ao que é discutido no cotidiano escolar, mostrando como o
conhecimento trabalhado de forma separada teoricamente pode ser relacionado na e com a prática cotidiana.
Portanto, a escola precisa estar em constante relação com a realidade social, buscando entendê-la, discutindo
formas de viver nessa sociedade, inclusive pensando em mudanças. Assim, tentar encontrar meios dentro da
sociedade desestruturada e líquida para a construção de sujeitos críticos e livres é uma maneira de contribuir
na construção do eu-sujeito, contra atacando a massificação da cultura mediante a ação.

Uma maneira de fazer isso acontecer pode ser a participação da escola no ciclo anual de atividades
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comunitárias, sejam elas as festas cíclicas com suas datas comemorativas locais, regionais e/ou nacionais.
Dessa forma, a escola entraria no coração da cultura beneficiando ambos os espaços. Um maior interesse dos
jovens escolares e seus professores poderiam aumentar e renovar a participação política dos espaços de
encontro da comunidade através da inserção destes nas discussões locais, provocando um maior interesse,
enriquecimento e fortalecimento cultural, educacional e político. E a cultura local poderia ter continuidade com
eles, ao tempo que também renovada por esta juventude que carece de estímulo para se envolver com
mobilizações, tradições e eventos culturais locais.

Quando a escola se apropria do espaço público, no caso, das manifestações e mobilizações culturais locais,
esta passa a estar inserida na vida de seus alunos. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei 9.394/96), em seu artigo 12º, inciso VI diz que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de
“articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola”.

A abertura da escola e a saída desta para além de seus muros possibilita um sistema de valores e de trocas
permanente, permitindo que os indivíduos tornem-se sujeitos atuantes em seus espaços, tomando posições e
decisões, convivendo com as diferenças, se formando, provocando mudanças internas e na comunidade. A
possibilidade de participar, de construir coletivamente gera o sentimento de pertencimento, de fortalecimento
da autoestima e de busca do bem estar comum, que são requisitos para o efetivo exercício da cidadania.

O meio urbano possui em si uma série de iniciativas educadoras de “origem, intencionalidade e
responsabilidade diversas”, que Alicia Cabezudo (2004, p. 11) traz como “cidade educadora”. Esta é uma
nova dimensão complementar e até alternativa dos sistemas educativos formalizados e pouco flexíveis na
qual a cidade cumpre o papel de favorecer a aprendizagem constante de novas linguagens, e oferecer o
conhecimento do mundo a partir da própria realidade, possibilitando espaço para que os indivíduos possam
ter enriquecimento individual, como também possam propor ações solidárias, que influenciem no bem estar
de coletivos.

Uma cidade educadora acaba por estimular a autonomia dos seus habitantes, que quando envolvidos em
ações que visam ao desenvolvimento social, moral e cultural do lugar em que vivem, passam a se preocupar
e se ocupar com questões públicas, que afetam a todos, pois estas também dizem respeito ao ser individual.
Assim, a cidade possui espaços diferentes e com características próprias, que a partir da vivência in loco pode
vir a se apresentar enquanto lugar de pertencimento e relações.

Para que haja educação, é preciso que um “impulso” seja dado e pode vir a partir dos ensinamentos dos
acúmulos sociais, orais ou escritos, através da experiência, interação com objetos, situações, fatos históricos,
ações humanas. “A educação é um processo de crescimento individual e coletivo que permite transformar e
transformar-se.” (CABEZUDO et al., 2004, p. 114). Faz parte das relações sociais e do cotidiano da população
junto aos aprendizados internalizados pelos participantes de um grupo. Diz respeito às regras de convivência,
que acabam por pertencer à vida diária de cada lugar. Acontece onde existem seres humanos em interação
com eles mesmos e com o meio em que vivem.

Isso tudo é transmitido, evidenciado, possibilitado por sujeitos históricos, portadores de uma herança cultural,
não apenas por professor/aluno, pois a educação não é restrita a escola. A educação tem sido mediada por
outros meios e sujeitos em que os processos formativos perpassam a cidade e seu cotidiano, fazendo parte
também do circuito de transmissão cultural, se constituindo em verdadeiras redes de educação.

A socióloga Maria da Glória Gohn (2008), ao abordar a educação como um conceito amplo e também
associado ao de cultura, entende que a educação como ensino/aprendizagem é adquirida no decorrer da vida.
E, na visão da autora, o conceito de cultura é concebido como sendo “modos, formas e processos de atuação
dos homens na história, onde ela se constrói” e que muda constantemente “influenciada por valores que se
sedimentam em tradições e são transmitidos de uma geração para outra” (GOHN, 2008, p. 98).

Nesse sentido, com a participação nos processos organizativos coletivos, cria-se lentamente uma consciência
crítica e social, na qual as pessoas que daqueles participam acabam percebendo detalhes que são
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fundamentais para a compreensão crítica da realidade, como também têm a possibilidade de influenciar nas
decisões quando o processo é democrático, englobando esferas de poder que têm relação com o lugar. Para
Paulo Freire (2000, p.9), “pensar sempre a prática” é muito importante, pois é nesta que os conceitos teóricos
estão inseridos de maneira concreta. Assim, situações dentro da comunidade podem levar a aprendizados de
teorias na prática.

Para Bauman (2003, p.7), a palavra comunidade guarda sensações e possui significado. Para ele é um lugar
confortável e aconchegante, que nos sentimos seguros e protegidos. Isso acontece, pois o viver em
comunidade pressupõe alguns gestos e atitudes, como de compreensão e cooperação. Segundo o autor
(2003, p.16), “as lealdades humanas, oferecidas e normalmente esperadas dentro do ‘círculo aconchegante’,
não derivam de uma lógica social externa ou de qualquer análise econômica de custo-benefício.” E esta
solidariedade comunitária proporciona aprendizados ligados a solidariedade, rumo a exercitação de valores
humanos.

Ainda assim, por um bom tempo, o conceito de comunidade esteve atrelado à ideia de grupos fechados em si,
no entanto, com a configuração atual da sociedade essa compreensão tornou-se distante da realidade em que
se tem difundida a tecnologia da informação. O termo comunidade guarda em si um sentido de ser comum a
todos, de união e de cumplicidade entre os seus participantes. Esses valores se misturam na
contemporaneidade caminhando entre o individualismo, o egoísmo, intrigas, “fofocas” e a cooperação, a
solidariedade, a humanização, tudo ao mesmo tempo.

Uma comunidade é distinta, possui suas particularidades, mas ao mesmo tempo tem características da
sociedade homogeneizada. Em resumo, comunidade é o lugar onde as pessoas convivem, se conhecem,
trocam gestos, coisas, aprendizados no cotidiano, o que Magnani (2003) chama de “pedaço”. É aquele lugar
onde nos sentimos seguros e que influencia no quem nós somos, pois é nesse “pedaço” que boa parte das
experiências dos indivíduos acontecem. Dessa forma, ao falar de educação é preciso ampliar esse conceito
para além dos muros escolares e reconhecer que o processo educativo de modificação dos sujeitos também
ocorre no contexto cultural da comunidade, sendo importante que esta relação seja planejada e de acordo
com as particularidades de cada espaço social.

3- O CASO DA ESCOLA CELINA PINHO

A Escola Estadual Celina Pinho, está situada no Curuzú, nas redondezas do tradicional bairro da Liberdade. O
Curuzú, que é considerado um bairro distrito da Liberdade, é mundialmente conhecido por ter umas das
maiores populações afrodescendentes fora da África. É também conhecido por ser um reduto da resistência
das tradições e culturas afrodescendentes no Brasil por meio de instituições sediadas no bairro como o bloco
afro Ilê Aiyê e o Movimento Negro Unificado. Ademais, podemos constatar também na população local um
forte apelo popular perante a cultura afro-brasileira, que se consolida principalmente por meio da estética e
do reconhecimento em ser negro (a) num bairro tradicionalmente reconhecido por tais características.

A escola Celina Pinho atende predominantemente a sua população, e segundo a diretora da instituição,
noventa e cinco por cento dos alunos são oriundos do Curuzú, ou do bairro da Liberdade. Nesse sentido,
podemos pensar o quanto a escola representa para a comunidade, e vice e versa, assim como devemos
analisar quais são as relações estabelecidas entre essa comunidade e a Escola Celina Pinho, lócus privilegiado
de aprendizagens, humanização e socialização entra a população local.

Nessa parte do trabalho faremos a análise da relação entre escola/ comunidade por via da observação do
espaço escolar e bairro, da análise de questionário direcionado a coordenação e posteriormente de entrevistas
realizadas com a coordenação da escola. A observação do bairro e da escola se torna parte imprescindível
desse trabalho, pela importância de acompanhar as nuances que se dão no cotidiano das relações humanas.

A partir de nossas observações podemos constatar que por conta principalmente do grande percentual de
alunos que residem no Curuzu, existe uma relação considerável entre os moradores do lugar e a escola.
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Relação essa que perpassa programas implementados pela educação formal, como é o caso dos novos
programas Mais Educação e Escola Aberta, ambos do governo federal, que visam uma maior integração entre
aluno/ escola/ comunidade.

Constatamos que a escola analisada se estabelece enquanto significante lócus de socialização entre os alunos,
existindo por parte destes e da escola um conjunto de identificações e sistemas de cooperação. Em outras
palavras, podemos observar que para além dos vínculos institucionais existem relações de espontaneidade e
identificação mútua, abrangendo os alunos, professores, coordenação e funcionários da escola. Essa relação
aproxima alunos e escola, levando os discentes a participarem ativamente dos projetos da escola e o contínuo
processo de construção de uma escola mais democrática.

Em relação a comunidade, notamos por meio da observação e entrevistas com o corpo docente e coordenação
que existe uma predisposição da escola em dialogar com a comunidade, e de certa forma, abrir mais as
portas para uma maior participação popular, atendendo às demandas sociais, culturais e econômicas do
bairro. No entanto, segundo a coordenação da instituição, a participação da comunidade no cotidiano e
planejamento escolar ainda está aquém do desejado.

De fato, durante o tempo de observação, notamos que a escola se mantém aberta ao diálogo com a
comunidade, seja por meio da efetivação de projetos como o Escola Aberta e o Mais Educação, ou por meio
do diálogo direto com a comunidade, diálogo que presenciamos durante a nossa observação e convívio no
ambiente escolar. Alguns exemplos desse diálogo entre escola e comunidade nos chamaram atenção durante
as observações realizadas nos meses de abril, março e início de junho, presenciamos por exemplo a diretora
diante de uma situação um tanto complicada ao ter que dar satisfações e debater de forma muito eloquente
com um grupo da comunidade que se organizou para discutir sobre algumas práticas pedagógicas voltadas
para a valorização da cultura afro-brasileira, predominante, mas não única no bairro.

O fato descrito acima segundo a diretora da instituição escolar é frequente, e suscita nos alunos, na
comunidade e na escola, um frequente debate em um bairro tradicionalmente conhecido pela valorização da
história e cultura afrobrasileira. No entanto, segundo a diretora, esse sentimento de pertencimento vem
perdendo cada vez mais a sua força e sentido para os mais jovens, que vão se identificando com outros
signos e identidades. Por isso, no intuito de chamar a atenção dos alunos para a preservação da história e
cultura afro-brasileiras, tão características da comunidade do Curuzú, a escola mantém contato e valoriza
novas linguagens dessa representação que estão ativas no bairro, como os grupos de hip-hop “All Star” e
“BCOA” da comunidade, além de grupos de percussão e dança afro. Trazendo sempre que possível esses
grupos para dentro da escola, estabelecendo uma ponte de diálogo com os discentes.

Em entrevista com o coordenador pedagógico e com a diretora da instituição um fato nos chamou a atenção,
ambos são formados em História e são moradores do bairro ou circunvizinhança, notamos que são
profissionais atentos as mudanças e novas demandas da educação, dispostos a pensar a prática educativa
escolar de forma cada vez mais democrática e inovadora. A ligação com a comunidade lhes garantem mais
autonomia para tentar cada vez mais a aproximação com os seus membros através do diálogo e novos
projetos.

Essa gestão é atual, embora não esteja nem a seis anos na escola, já promoveu mudanças significativas no
que diz respeito a abertura da escola para novos projetos ligados a comunidade, nos confidenciou uma
professora de história da instituição durante uma de nossas visitas e bate-papos. De fato, a gestão é nova, e
ainda muito tem a ser pensado e desenvolvido nesse processo de aproximação da escola com a comunidade,
que deve perpassar por toda a estrutura organizacional da escola, desde o seu espaço, passando por
documentos importantes como o currículo e projetos políticos pedagógicos, até a forma geral de se pensar a
escola, conceber esse espaço como mais uma célula de produção de conhecimento, que deve interagir com o
meio externo, com sua comunidade.

Ademais, a partir de nossas observações ficou notório que estávamos diante de um bairro populoso e
pulsante, bairro de grande representação cultural, principalmente no que diz respeito a cultura afro brasileira,

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/escola_e_comunidade_dialogos_na_instituicao_estadual_celina_pinho.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



e a escola Celina Pinho procura de forma contínua, a partir de uma organização e lógica adotada pela
coordenação, dialogar e acompanhar as nuances da comunidade em que a escola está inserida.
Acompanhamos o desenvolvimento de um trabalho promissor e que tende a se fortalecer cada vez mais a
partir do incentivo entre o diálogo da escola Celina Pinho e a comunidade do Curuzú.

A tentativa de aproximação foi constatada por meio das entrevistas abertas e semiestruturadas que
realizamos junto a coordenação da escola, principalmente com a diretora da instituição, que se mostrou uma
forte entusiasta de um modelo educacional voltado também para as demandas da comunidade. As entrevistas
e o questionário tiveram fundamento na questão da relação da escola com a comunidade, os sujeitos fazem
parte dessa interação e as ressonâncias dessa relação para a escola e para a comunidade.

Devemos ressaltar também que os aparatos metodológicos utilizados nesse trabalho, principalmente a

aplicação do questionário e complementação feita com entrevistas se coadunam no sentido de suprir

carências de informações e possíveis lacunas de conhecimento que um trabalho científico em sua fase de

coleta e análise dos dados pode apresentar. Assim, cruzamos os dados obtidos entre o questionário e as

entrevistas, ambos aplicados junto a coordenação da escola.

Pudemos constatar que os programas federais Mais Educação e Escola Aberta estão direcionados para um

modelo educacional integral e são voltados para a integração entre escola e comunidade. No projeto Mais

Educação os alunos no turno oposto à matrícula passam a realizar oficinas e atividades, buscando concretizar

uma proposta de educação integral, ou seja, mantendo o aluno entretido o dia inteiro na escola. O projeto

Escola Aberta incentiva e apoia a abertura das escolas públicas nos finais de semana para que a comunidade

possa ocupar com atividades educativas, culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração

de renda aos estudantes e população do entorno vem tentando aproximar o cotidiano do bairro, da cidade

com o cotidiano escolar.

A diretora com muito entusiasmo nos descreveu essas experiências como muito proveitosas por aproximar

escola e comunidade ao recrutar monitores do bairro para ministrar aulas para os alunos e comunidade,

considerando dessa forma os programas como fortalecedores de laços de aproximação entre escola e bairro.

No entanto, nesse trabalho procuramos conceber essa relação para além das iniciativas implantadas pela

escola sob a égide de programas implantados verticalmente pelos órgãos, como é o exemplo destes projetos

federais. Nesse sentido, percebemos durante a nossa experiência de pesquisa que a escola se mantém aberta

ao diálogo com a comunidade extrapolando os programas federais. Um exemplo é o projeto Liberdança (

Grupo de Dança das Escolas Públicas Estaduais do Núcleo da Liberdade), os cursos profissionalizantes abertos

ao público e outras iniciativas. Além da postura receptiva e consciente da coordenação, notamos que a

aproximação entre a escola Celina Pinho e a comunidade do Curuzú vem sendo solidificada gradualmente por

meio principalmente do reconhecimento e conscientização da importância dessa aproximação.

Observamos no questionário uma postura muito comum em conceber a relação entre escola/ comunidade

como escola/família, postura essa que corre risco de se tornar reducionista por não dar conta da comunidade

e sua totalidade. Apesar das iniciativas descritas aqui que correspondem a expectativas de aproximação entre

escola e comunidade, através do questionário percebemos que essa aproximação às vezes se viabiliza e faz

sentido apenas com o contato entre os familiares e a escola, como podemos ver nesse trecho do questionário,

quando obtivemos a seguinte resposta diante do questionamento sobre o que a escola tem feito para

aproximar se aproximar da comunidade:
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Atuando junto com o colegiado, ouvindo seus anseios e na medida do possível

conseguindo implantar ações que minimizem o afastamento existente entre

escola e família. E essa parceria está dando certo. Fácil não é, pois dentro

dessa comunidade plural, precisamos sempre administrar os conflitos com a

escuta e usando a sabedoria para contorná-lo. (Questionário, 20/06/2014)

Através das informações contidas no questionário pudemos perceber que a escola atua também como

mediadora para a resolução de conflitos entre os alunos e pais, talvez por essa situação constante permear o

cotidiano escolar, essa ligação entre pensar a escola e o externo a ela, tenha referências fortes aos familiares

dos alunos.

Analiticamente falando, felizmente as entrevistas e as observações no espaço escolar e no bairro nos

trouxeram outras perspectivas e ideias que fugiram do reducionismo contido em algumas respostas contidas

no questionário que ameaçam reduzir a relação entre escola/ comunidade apenas à escola/ família.

Como dito anteriormente, o fato de noventa e cinco por cento dos alunos da escola serem moradores do

Curuzú e circunvizinhanças facilita que a escola extrapole seus limites espaciais, sendo um fator determinante

para que os projetos de aproximação da escola com a comunidade tenham sucesso, e inclusive proponham

inclusive a saída dos alunos para voltar o seu olhar para o lugar onde moram, aguçando a consciência crítica

perante a realidade social em que vivem.

O sentimento de pertença dos alunos é um fator determinante nesse sentido, e deve ser explorado, leva à

valorização e aproximação da comunidade junto ao espaço escolar, que passa a ser visto como um patrimônio

a ser preservado e potencializado juntamente com as características e demandas da população local. Essa

perspectiva foi ressaltada pela direção da escola a respeito dos alunos, “ 95% são do bairro. Acredito que o

sucesso da escola e a participação nos projetos dão certo por conta disso”. (Questionário, 20/06/2014)

Segundo a direção da escola, essa aproximação também possui alguns desafios a serem suplantados, como é

o exemplo da pluralidade da comunidade. Esta pode ser um fator gerador de conflitos e afastamento e a

escola deve estar preparada para lidar com as diferenças e valorizá-las na medida do possível. Como já foi

descrito aqui através do depoimento da direção, nessa tarefa, a administração dos conflitos com a escuta e a

sabedoria são fundamentais para contornar esses eventuais desafios.

Através desse caso específico buscamos relatar e analisar como de fato se dá a relação entre escola e

comunidade em uma realidade concreta, junto a coordenação e demais membros da escola debatemos a

importância dessa interação que gradualmente vem sendo fortalecida e conscientemente estimulada como

uma das peças chaves para alcançar um modelo de educação mais inclusivo e voltado para o diálogo com a

comunidade externa.

Pudemos observar que a Escola Celina Pinho está diminuindo a distância costumeira entre o seu espaço e

cotidiano com a realidade da comunidade em que está inserida. Através de iniciativas formais propostas pelo

governo federal, mas principalmente através de posturas conscientes que direcionam a gestão da escola. Em

nossa concepção, os incentivos do programa federal são de suma importância nesse processo, mas não mais

importante do que iniciativas coletivas e espontâneas que partam da escola e/ou da comunidade no sentido
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de estabelecer diálogos produtivos e que atendam a demandas locais.

No caso da escola em questão, percebemos esforços em fomentar diálogos de forma participativa sobre as

demandas sociais e culturais da comunidade, extrapolando os muros da escola e criando caminhos para que a

instituição não seja mero apêndice do bairro, mas faça parte do seu pulsante cotidiano, promovendo assim

um sistema de identificação e apropriação da escola pelos membros da comunidade do Curuzú.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação das escolas no cotidiano da comunidade possibilita um processo de comunicação capaz de

produzir identidades, de diminuir a distância entre o saber e o fazer, quebrando as estruturas rígidas de um

currículo que não abre espaço para ajustes e diálogo com o cotidiano extramuros escolares.

Dessa maneira, existe a necessidade de criar meios para que a escola possa contemplar os gestos e

mobilizações da comunidade externa. Quando a relação escola/comunidade passa a permear o cotidiano de

um bairro, de um local, através da abertura não só dos muros das escolas, da saída da escola para participar

das movimentações culturais, faz com que as pessoas passem a construir a escola/comunidade que desejam,

se apropriando do espaço que lhes é de direito. Isso pode servir de referência para reflexões sobre

autoridade, gestão, identidade, novas possibilidades de organização curricular, novas práticas de

ensino-aprendizagem, formação ideológica e valores que são indispensáveis para a constituição de cidadãos e

cidadãs conscientes.

Nesse sentido, torna-se fundamental melhorar a qualidade do ensino- aprendizagem e diversificar a ação

educativa das unidades escolares. Essa relação pode fazer a escola descobrir-se enquanto centro cultural,

lugar de encontro das práticas do bairro, cujos estudantes o representam e cuja leitura do mundo não pode

resumir-se aos livros didáticos ou ao que o professor os ensina como verdade (MORIN, 2011), não porque

sejam ruins ou inverdades, mas porque lhes falta a vida concreta do espaço em que se encontra a escola,

bem como porque são unidades de discurso e ensino-aprendizagens que para abordar a vida, precisam estar

associadas a outros discursos sociais, caso contrário, podem demonstrar uma visão reduzida de mundo.

A escola precisa participar do cotidiano local, como também os lugares e suas tradições precisam dos jovens

sujeitos que frequentam a escola para dar continuidade a suas práticas. E isso requer um esforço para além

de projetos implantados. Assim, a educação passa a ser compreendida de forma ampliada, valorizando a

realidade social, buscando relacioná-la com os conteúdos escolares, abrindo espaço para que os alunos

possam vir a se interessar por estes, questionando e buscando entender como se dão na prática da vida

cotidiana.

Nesse sentido, a educação formal ligada à realidade das comunidades pode vir a promover o intercâmbio de

discursos entre erudito e popular, teoria e prática, ambiente escolar e cotidiano comunitário, escola e família,

mostrando com profundidade como estes se complementam e abordam a diversidade sociocultutal dos

lugares onde estão inseridas. Isso favorece a formação de sujeitos conscientes do mundo em que vivem,

passíveis de encontrar os próprios caminhos, de maneira livre, para a construção de suas individualidades.

Para tanto, a escola, precisa estar antenada com a comunidade para que possa acompanhar a mudança da
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sociedade na atualidade.
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