
A 
relação entre escola e famílias 

é imprescindível para o desen-

volvimento integral da crian-

ça e do adolescente. Por meio 

dessa parceria, comunidade, professo-

res, pais e alunos têm a oportunidade de 

trocar experiências e compartilhar novas 

ideias. Mais ainda, a união desses entes 

contribui signifi cativamente para a cons-

trução de escolas mais completas e hu-

manitárias, com vistas à formação de ci-

dadãos plenos, conscientes de seu papel, 

deveres e obrigações.

Segundo Gilberto Dimenstein, jor-

nalista e criador da ONG Cidade Esco-

la Aprendiz, é o trabalho em conjunto 

entre as organizações que garantirá um 

aprendizado de qualidade aos alunos. “O 

grande problema é que a sociedade co-

loca toda a responsabilidade da educa-

ção em cima da escola, como se ela fos-

Bairro-escola

Objetivando essa integração, a ONG Ci-

dade Escola Aprendiz desenvolve e di-

vulga o conceito de bairro-escola, que 

visa aprimorar comunidade e educação. 

Um dos projetos do bairro-escola é o Es-

colas Irmãs, que estimula a criação e ex-

posição de trabalhos artísticos realizados 

por crianças, jovens, familiares, profes-

sores e comunidade em muros e áreas 

internas de escolas públicas. “A princi-

pal meta é despertar a noção de perten-

cimento da comunidade em relação às 

instituições de ensino, modifi cando a re-

lação que os cidadãos têm com os bens 

públicos a partir do momento em que 

passam a se reconhecer neles”, esclare-

ce Dimenstein.

Inicialmente, a ideia era criar uma 

experiência que integrasse comunida-

de e escola, criando um espaço para reu-

se a única responsável por isso, e sabe-

mos que não é”, comenta. Dimenstein 

explica que a sociedade deve ver a escola 

não como o único meio para educar jo-

vens e adolescentes, mas como um agen-

te participativo. 

Ele afi rma que os pais também pre-

cisam estar mais envolvidos na vida es-

colar dos fi lhos, exigindo melhor cur-

rículo e mais empenho dos professo-

res. Quanto ao poder público, este é 

responsável por captar recursos para as 

questões educacionais e é fundamen-

tal nessa evolução. Porém, é a escola 

que exerce o principal papel. “A uni-

dade escolar não pode ser só um es-

paço para salas de aula, mas sim um 

lugar conectado à realidade. O diretor 

deve ser um líder comunitário que en-

volve atores nesse processo de apren-

dizagem”, fi nalizou.

Além dos 
muros da 
escola

Por Paula Craveiro

A importância da realização 
de iniciativas que promovam 
a interação entre o meio escolar 
e seu entorno e a transformação 
dos envolvidos
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