
nir lazer, cultura e educação. O projeto 

começou com a revitalização de muros 

da Vila Madalena, em São Paulo,  onde 

a ONG está sediada, e isso acabou cha-

mando a atenção de crianças e jovens lo-

cais. A partir daí, percebeu-se que o de-

safio de garantir uma educação de quali-

dade dependia da articulação com a co-

munidade. Surgiu, assim, o conceito de 

bairro-escola, um modelo que pode ser 

replicado no Brasil inteiro.

Escola da Família

O programa Escola da Família, que abre 

as escolas à comunidade aos sábados, 

criou importante espaço para a integra-

ção escola-comunidade. O dia é consi-

derado o melhor para a direção reunir-

se com os pais para um bate-papo sobre 

o ensino que se ministra na escola e os 

problemas por ela enfrentados – e, até 

mesmo, para orientá-los no que tange a 

educação no lar.

“Promover a participação dos pais 

na vida escolar não é fácil. Eles preci-

sam adquirir o hábito de participar. Mui-

tos diretores dizem que já fizeram várias 

tentativas, mas que os resultados foram 

insatisfatórios. Diante da baixa adesão, 

muitos acabam abandonando o projeto. 

Nada mais equivocado”, comenta Carlos 

Eduardo Maciel, professor da rede públi-

ca de São Paulo.

A presença de pais nas reuniões pro-

movidas pela direção é uma questão de 

perseverança por parte do diretor inte-

ressado. Dependendo do assunto a ser 

tratado, os pais comparecerão em maior 

ou menor número. No entanto, a práti-

ca rotineira de discutir com a comunida-

de os problemas da escola fará com que 

os pais se acostumem a também fazerem 

parte das soluções. “Hoje, a integração 

dos pais na vida da escola é um benefí-

cio é de mão dupla: de um lado favore-

ce a direção e a escola pelo apoio que da-

rão a uma instituição que os prestigia; de 

outro, os pais, agora informados sobre o 

andamento dos trabalhos escolares, po-

derão acompanhar melhor a atuação dos 

filhos, tanto em relação à aprendizagem 

quanto sobre a conduta deles frente a co-

legas, professores e funcionários da uni-

dade escolar”, ressalta Maciel. 

Escola integrada

Unir forças com as famílias, valorizar sa-

beres locais e encadear ações para o de-

senvolvimento das crianças são a base 

da relação entre a escola e o entorno de 

Escola Municipal Ulisses Guimarães, de 

Belo Horizonte (MG).

Beatriz Levischi, diretora da escola, 

acreditava que o ambiente da favela ja-

mais poderia contribuir de maneira po-

sitiva para a aprendizagem de seus alu-

nos. A gestora, porém, se surpreendeu 

ao ver o cuidado dedicado pela comu-

nidade em relação ao espaço por onde 

as crianças passaram a transitar. O tra-

balho, resultado do projeto Escola In-

tegrada, mudou a relação dos pais com 

instituição, criando condições de so-

ciabilidade que resultaram em notas 

melhores. 

Os moradores organizaram muti-

rão para rebocar as casas, com cimento 

e areia fornecidos pela escola; e pres-

sionaram o Poder Público para que os 

sacos de lixo fossem coletados diaria-

mente, transformando o antigo lixão 

numa pracinha. “Os animais e os bêba-

dos que perambulavam sem rumo pe-

las ruas voltaram para seus lares. Até 

o ponto de drogas desapareceu”, lem-

bra Beatriz. 

Criado em 2006 pela Secretaria Mu-

nicipal de Educação, o Escola Integra-

da tem como objetivo oferecer uma for-

mação integral aos estudantes do Ensi-

no Fundamental, ampliando a jornada. 

“As atividades são conduzidas por uni-

versitários e agentes culturais e coorde-

nadas pelo professor comunitário, que 

precisa ter um trânsito legal com as fa-

mílias”, explica a coordenadora do pro-

grama, Neusa Macedo. 

Hoje, em locais como a igreja, o ter-

reno da prefeitura e a quadra da asso-

ciação de bairro do Morro do Papagaio, 

onde a escola está inserida, são realiza-

das oficinas de arte, dança contemporâ-

nea, teatro, xadrez e capoeira. E a favela 

se encheu de cores e sons. Como reflexo, 

a população também passou a enxergar 

os alunos de modo diferente. “Se antes 

tinham medo ou dó dos meninos, ago-

ra os olham com admiração. Eles, por 

sua vez, se sentem mais capazes”, cele-

bra Beatriz. 

Professor Comunitário

Para fortalecer os vínculos de escolas 

com os pais e a comunidade, a Associa-

ção Parceiros da Educação criou o pro-

jeto Professor Comunitário, no qual um 

profissional articula o trabalho de órgãos 

públicos, instituições e líderes comuni-

tários com a escola.

“Na fase piloto, o projeto foi muito 

bem sucedido. Fez a diferença nas esco-

las, porque trouxe a comunidade para 

dentro das instituições de ensino”, con-

ta a diretora executiva da associação, Lú-

cia Fávero. “Temos pais procurando ma-

tricular os filhos devido ao trabalho de-

senvolvido pelo projeto, que integrou es-

cola e comunidade.”

O professor comunitário é responsá-

vel por fazer um diagnóstico da escola 

para entender a dinâmica interna e um 

mapeamento da região, verificando o 

que existe no entorno, para depois co-

meçar a articulação local. “Em uma das 

escolas, houve a interação com um posto 

de saúde. A equipe se prontificou a fazer 

uma apresentação de higiene bucal para 

os alunos”, destaca.

A diretora ressalta que o educador 

comunitário ajuda na composição do 

que chamou de grupo articulador, no 

qual fazem parte professores, pais, líde-

res comunitários e gestores da escola. Os 

objetivos de atuação da equipe serão de-

finidos pelo próprio grupo. “Os gestores 

e pais também passam a se sentir valori-

zados. Uma escola faz diferença e apre-

senta resultados relevantes quando exis-

te participação da comunidade”, conclui 

Lúcia. 
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