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RESUMO

A Universidade do Estado da Bahia está presente no Território de Identidade de
Irecê há doze anos e tem sido desafiada no sentido de refletir sobre sua prática,
explicitando com mais clareza seu ser, estar e agir no Território, de modo a exercer
uma ação educativa mais crítica na estruturação de um fazer que expresse as
territorialidades indispensáveis na engrenagem da gestão das políticas de educação
superior para o desenvolvimento sustentável local e territorial. Este trabalho tem
como escopo investigar a relação da universidade e a gestão do desenvolvimento
territorial. Analisamos a literatura pertinente, bem como documentos referentes ao
planejamento da Universidade do Estado da Bahia- UNEB para verificar como a
relação-objeto está posta e coletamos opiniões de sujeitos implicados nessa
discussão no âmbito DCHT- Campus-XVI- Irecê e da comunidade local. Foram
entrevistadas 16 (dezesseis) pessoas. Destes, 8 (oito) trabalham ou estudam no
DCHT- Campus XVI-Irecê e 8 (oito) participam dos debates sobre a educação e
desenvolvimento territorial. A intenção foi fazer um levantamento das opiniões
desses sujeitos sobre os conceitos e a relação entre Universidade e
Desenvolvimento. A pesquisa constitui-se do tipo qualitativa, de natureza descritiva,
utilizando como estratégia estudo de caso. Como resultado da investigação
realizada, concluímos que a comunidade externa da UNEB a reconhece como uma
Instituição Social capaz de contribuições no desenvolvimento do Território de
Identidade de Irecê. Os dados revelaram ainda que o DCHT- Campus XVI- Irecê
apresenta poucos profissionais com formação em nível de Mestrado e Doutorado,
dificultando com isso o exercício da investigação científica na Instituição. Revela
ainda a compreensão da multicampia e a necessidade de descentralização de
atividades de pesquisa e ensino de outros Departamentos da Instituição. Diante
dessas conclusões, recomendamos o debate sobre a função da Universidade,
sobretudo da Universidade do Estado da Bahia que permita assumi-la como um
direito social e um bem público para formação acadêmico-profissional, tecnológica e
desenvolvimento econômico e social enraizado nas demandas e necessidades do
contexto onde está inserido.
Palavras-chave: Universidade. Desenvolvimento Sustentável. Território.

ABSTRACT

The University of the State of Bahia has made part of the territory identity of
Irecê town for twelve years which has been challenged through its practice in
the action of such a territory in order to execute an educative practice as well
as a more critical pedagogy and a structure according to superior education
policies in order for a local and territorial sustainable development. Such a
research has as aim to investigate the relation to the university and territorial
development management. It has also investigated the literature as well as
documents of such a university in order to verify the way by which the relation
with the object has been made and opinions of some people who have been
involved in such a discussion about DCHT (Campus XVI) and the local
community. Sixteen people have been interviewed. Some of them have
studied or worked in such a campus and eight have participated of the
debates about education and territorial development. The principal objective
has been to make an investigation about people´s opinion about university and
development through a case study based upon a qualitative methodology. As
a result of such an investigation has been concluded that outside community
of UNEB has considered such a university as a social institution which has
been able to contribute for a identity territory development in such a region as
well as it has not been the only development tool. It has still been shown that
the DCHT (Campus XVI) has had a few professionals with certificates of
Mastership and Doctorate. Due to such a fact, the scientific investigation has
been with deficiency in such an institution by the fact that such university has
been distributed in many regions of the State. Such an investigation, therefore,
suggest some recommendations the discussion about the role of University,
particularly the University of Bahia, allowing taking it as a social right and of
public domain for academic and professional training, technological, economic
and social development rooted in the needs and demands of the context which
it is inserted.
Key – words : University – Sustainable Development – Territory.
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1

INTRODUÇÃO

A universidade oferece – e oferece-se- (n) um arco temático de inesgotável
riqueza à investigação científica, com muitas regiões inexploradas
convivendo com territórios de vastíssima produção. (FIALHO, 2005, p.15)

A presente dissertação tem como objeto de pesquisa o estudo da relação da
Universidade

do

Estado

da

Bahia

–

UNEB/Campus

XVI-

Irecê

com

o

desenvolvimento sustentável do Território de Identidade de Irecê, originado a partir
de experiência profissional na direção do DCHT, no período de 2004 a 2008. O lugar
e o tempo ocupados criaram a necessidade de realizar uma investigação sobre a
Universidade e suas relações com o desenvolvimento socioeconômico local.
A presença da UNEB no Território de Identidade de Irecê amplia as
expectativas da população em torno das potencialidades da Universidade em
resolver os problemas nas diversas áreas: saúde, educação, direitos humanos, meio
ambiente, etc., instigando, assim, a questão sobre quais são as contribuições que
pode a Universidade oferecer para superação desses problemas.
Os reveses, tais como a impermeabilidade do solo, a desertificação, a
extinção da caatinga, a concentração da oferta de escolarização na zona urbana,
escassez de água para consumo humano, apresentados atualmente no Território de
Identidade de Irecê, vêm ganhando espaço de discussão entre Estado, Sociedade
Civil Organizada e Organizações Não Governamentais, outrora “invisível” aos olhos
dos atores do Território. A crise socioambiental atualmente instalada tem sua origem
em tempos remotos.
O cenário mundial que se constitui como pano de fundo desta dissertação
configura-se no final da Segunda Guerra Mundial, quando empresas privadas
substituem o lucro na produção de armamentos bélicos para o investimento em
tecnologias relacionadas à agricultura, tais como: o melhoramento de sementes
como o trigo, milho e arroz utilizados na alimentação; indústrias químicas para
produção de agrotóxico, herbicidas e fertilizantes e também a fabricação de
maquinarias para plantio e colheita.
Outro fator histórico que faz parte do cenário mundial, daquela época, é a
Guerra Fria, compreendida entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e
extinção da União Soviética (1991). Período de disputas econômicas e políticas
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entre as potências econômicas capitalistas lideradas pelos Estados Unidos e os
países como Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia,
Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia, e as socialistas lideradas
pela União Soviética com os países como Cuba, China, Coréia do Norte, Romênia,
Alemanha Oriental, Iugoslávia, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia, que requeriam a
hegemonia política, econômica e ideológica do mundo. Para os países capitalistas,
os ideais comunistas poderiam ser disseminados em países empobrecidos
economicamente. A fome poderia provocar conflitos sociais e o favorecimento de
ideais comunistas, justificando com isso o argumento do controle e intervenção nos
países do Terceiro Mundo sob a política da Revolução Verde1.
No Brasil, durante a década de 70, observou-se um incentivo ao setor
agrícola como estratégia de desenvolvimento para o favorecimento da instalação da
Revolução Verde. Apoiado pelos investimentos do Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o processo foi facilitado pelo emprego de
diversas tecnologias na produção agrícola e pela falta de políticas ambientais. Tinha
como objetivo a propagação de práticas que permitissem o aumento na produção
agrícola em países menos desenvolvidos. Para tanto, o governo brasileiro fomentou
a necessidade na inserção do país nesse contexto e adotou medidas com o intuito
de facilitar a inclusão da Revolução Verde no Brasil, com a criação de órgãos de
pesquisas como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e as
Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERs), a abertura de
crédito agrícola no Banco do Brasil, o incentivo às empresas brasileiras para
produções de insumos químicos e matérias-primas agrícolas e a concessão de
espaços para organismos internacionais.
A Revolução Verde trouxe alguns aspectos positivos, entre eles: elevação de
produtividade, aumento de alimentos proporcionados à população e a redução de
preços desses produtos beneficiando as populações mais pobres; todavia, a
introdução dessas novas técnicas provocou um avanço da degradação ambiental
alargando significativamente os problemas socioambientais, privilegiando culturas

1

Segundo (Santos 2009), a Revolução Verde diz respeito à invenção e propagação de novas
sementes e práticas agrícolas que permitiram aumento na produção agrícola em países menos
desenvolvidos durante os anos 1960 e 1970. Baseia-se na utilização de tecnologias no plantio e na
colheita, uso de sementes melhoradas, insumos industriais, mecanização e diminuição do custo de
manejo.
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voltadas para o consumo, além do não incentivo à produção familiar, uma vez que as
plantas cultivadas pelos pequenos agricultores não eram de interesse econômico.
As críticas assinaladas à Revolução Verde provêm do processo de
modernização da agricultura através da técnica, revelando uma relação distanciada
do homem com a natureza e sem a mediação de processos educativos que
pudessem desenvolver uma consciência voltada para o compromisso com a
sustentabilidade e a preservação do Território de Identidade de Irecê. Santos (2009)
aponta que a Revolução Verde trouxe resultados sociais e econômicos perversos
tais como: o endividamento dos agricultores, a lucratividade de grandes empresas
de insumos agrícolas, a poluição e esgotamento do solo devido ao uso dos
fertilizantes e herbicidas, a desertificação e a expulsão dos pequenos agricultores.
Acrescenta-se a estes a marginalização de muitas espécies outrora cultivadas pela
agricultura familiar.
O Território de Identidade de Irecê, por possuir no seu platô2 um solo com boa
porosidade e fertilidade natural elevada e, ainda, recursos hídricos com águas
subterrâneas e a presença do Rio São Francisco, constituiu - se em um ambiente
propício para a implantação do novo processo de desenvolvimento. A partir da
década de 40, o Governo do Estado da Bahia passou a incentivar o cultivo do feijão,
criando condições através de créditos para o plantio e a compra de equipamentos.
Nesse mesmo período, instalam-se órgãos do Governo Federal como a Comissão
do Vale do São Francisco e bancos comerciais buscando facilitar o processo de
mecanização na agricultura.
Em função desse movimento, observa-se nas décadas seguintes uma
ocupação regional provocando o surgimento de cidades como América Dourada,
Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado,
Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí.
O cultivo do algodão prevaleceu no Território de Irecê até o ano de 1940,
entretanto as pragas ocasionadas na lavoura e o incentivo do governo para a
produção de grãos destinados a alimentação favoreceram as mudanças na
agricultura. Na década de 70, o que se observou foi um aumento significativo das
lavouras irrigadas, transformando a região na maior produtora de feijão do Nordeste,
2

Planalto ou plateau é a classificação dada a uma forma de relevo constituída por superfície elevada,
com cume mais ou menos nivelado, geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas. São como
topos retos, superfícies topográficas, que podem ser regulares ou não. É convencionado designar
de planalto apenas as formações com altitudes maiores que 300 metros.
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e de mamona do Brasil. A qualidade do solo, as possibilidades de crédito, a
assistência técnica governamental, a construção da Estrada do Feijão, BA-052,
somadas à seca no Maranhão e à geada no Paraná, expoentes produtores de grãos,
favoreceram o Território de Identidade de Irecê como opção do governo brasileiro
para abastecimento do país, conforme aponta o historiador Rubem (2004).
Atualmente, o Território de Identidade de Irecê apresenta um quadro diferente
das décadas de 70 e de 80. Os longos períodos de secas, a baixa produtividade e a
competitividade, as dificuldades de comercialização dos produtos agrícolas, provocaram
o descumprimento de pagamentos dos créditos rurais pelos produtores. A degradação
do solo atinge cerca de 78% do platô, devido aos intensos desmatamentos, queimadas,
esgotamento do solo, secas, exploração de terras , principalmente no Vale do Rio
Verde3, por suas terras férteis e maior oferta de recursos hídricos. Para recuperação da
economia regional, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF) propõe a implantação de projetos na área dos Baixios de Irecê devido
sua grande possibilidade de irrigação pela aproximação com o Rio São Francisco.
O

modelo

de

desenvolvimento

implantado

proporcionou

crescimento

econômico no Território de Identidade de Irecê, como também trouxe graves
problemas sociais, uma vez que houve a concentração do lucro produzido,
acentuaram-se as desigualdades sociais, e o crescimento demográfico local requeria
maior demanda por serviços públicos e de qualidade, como educação, saúde,
ordenamento do uso do solo rural e urbano, entre outros. O Plano de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) local, elaborado pela Secretaria
Estadual de Planejamento (SEPLAN) e Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR), ainda com representantes de instituições locais, aponta que na
década de 70-80 a intensificação da especulação agrícola na região de Irecê
fragilizou os mecanismos de convivência da população com os recursos naturais.
No ano de 1992, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fez
avaliação da condição ambiental e instituiu três níveis de qualidade ambiental para o
Território de Identidade de Irecê:
3

A Bacia do Rio Verde e Jacaré localiza-se no centro-norte da Bahia, clima, com uma área de
2
33.000km . Principais Rios: Rio Verde, Riacho do Santo Eusébio, Riacho Lagoinha, Rio Guaria, Rio
Jacaré, Riacho do Mari, Riacho do Meio, Riacho das Pedras e Riacho Brejo das Minas. Integram 29
municípios: Jussara, Central, São Gabriel, Pres. Dutra, Irecê, Uibaí, João Dourado, Lapão,
Cafarnaum, Barra do Mendes, Ibipeba, Canarana, América Dourada, Ibititá, Itaguaçu da Bahia,
Barro Alto, Sento Sé, Souto Soares, Seabra, Ipupiara, Ourolândia, Bonito, Gentio do Ouro, Brotas de
Macaúbas, Xique-Xique, Umburanas, Mulungu do Morro, Morro do Chapéu e Ibitiara.
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Ambiente estabilizado: diz respeito aos sistemas naturais que estão agindo
dentro dos seus limites potenciais de emprego e que têm um equilíbrio dinâmico
acatado entre os seus componentes. Identificado na Unidade da Serra do Assuruá e
no Planalto da Diamantina, no município de Barra do Mendes, nas Serras da
Gurgéia, Santo Inácio e André (Xique-Xique). O pouco interesse econômico diz
respeito ao solo e relevo limitado para exploração.
Ambiente desestabilizado: faz referência aos sistemas com alterações
brandas e moderadas do sistema natural, porém exige estado de alerta e a situação
das Unidades Geoambientais4 da Baixada dos Rios Verde e Jacaré, Depressão do
Marpará, Serra do Assuruá Planalto de Diamantina e Morro do Chapéu, Serras da
Estiva e da Bolacha, Campos de Dunas.
Ambiente degradado: refere-se aos sistemas naturais com transformações
severas, descaracterizando os atributos originais. Corresponde a uma situação
de perigo. Apresenta-se na Chapada de Irecê, Planícies do São Francisco e
Serra do Assuruá.
Com relação aos ambientes degradados, dados da Secretaria Municipal de
Agricultura revelam que mais de 90% da vegetação do município de Irecê foi
devastada, acentuando os impactos ambientais na área.
Atualmente, os problemas socioambientais são expressos no conflito do
destino do uso da água entre o consumo humano e a agricultura, dada à diminuição
da vazão de água na barragem de Mirorós, fenômenos geológicos no município de
Lapão provocando fissuras no solo, extinção quase total da caatinga, assoreamento
das margens dos rios, salinização de áreas favoráveis à produção agrícola,
contaminação dos recursos hídricos ocasionado pelo mau uso dos agrotóxicos. No
que se refere à educação, são desconsideradas as características geográficas do
Território e não se propõe uma educação voltada para o campo e para o semiárido,
uma vez que o Território de Identidade de Irecê está totalmente localizado no
semiárido baiano e apresenta características rurais.
A despeito dos problemas citados, e de acordo com Sobrinho (2007), o
Território de Identidade de Irecê possui uma tradição em mobilização e organização
social da sociedade civil. A partir de 1980, despontam as Associações Comunitárias e
4

Fonte: CAR. Mapa unidades geoambientais: estado ambiental. Salvador, 2001 – Região Irecê –
Unidades Geoambientais: Chapada de Irecê, Baixadas dos Rios Verde e Jacaré, Depressão do
Marpará, Serra do Assuruá, Planalto de Diamantina e Morro do Chapéu, Serras da Estiva e da
Bolacha, Campos de Dunas, Planícies do São Francisco.
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Organizações Não Governamentais com objetivos de discutir as questões
socioambientais da região, disseminar práticas alternativas de convivência com o
semiárido, de educação ambiental e manifestações culturais e folclóricas. Destacamse em todo o Território de Identidade de Irecê a atuação da Associação Comunitária
de Palmeira, em Central, a Associação Beneficente do Caldeirão (ABC), em Uibaí, o
Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), em Gentio do Ouro, a Associação dos
Criadores de Caprinos e Ovinos de Jussara (ACCOJUS) o Instituto de Permacultura
em Terras Secas – IpêTerras e o Grupo de Apoio e Resistência Rural (GARRA) em
Irecê, entre outras.
Partindo da premissa de que a Universidade não pode ficar alheia ao que se
passa em seu entorno, para não correr o risco de “morte institucional”, assumimos o
desassossego provocado por experiências empíricas e compreendemos, então, a
necessidade de investigar os debates produzidos no Território de Identidade de
Irecê nos últimos tempos e qual tem sido o papel que a UNEB-DCHT/Campus XVI –
Irecê tem desenvolvido frente a esses debates.
Dessa maneira, o problema de pesquisa está implícito na seguinte questão:
qual é a relação entre a UNEB-DCHT/Campus XVI – Irecê e o desenvolvimento
sustentável do Território de Identidade de Irecê?
Com base no problema a ser investigado, essa pesquisa tem como objetivo
geral o estudo da relação entre a Universidade do Estado da Bahia por intermédio
do DCHT – Campus XVI – Irecê e a gestão do desenvolvimento no Território de
Identidade de Irecê/Bahia.
Em consonância com o objetivo geral, concebem-se os seguintes objetivos
específicos:
a) Verificar como o planejamento da UNEB tem auxiliado na articulação dos
Departamentos com o desenvolvimento sustentável dos Territórios de
Identidade;
b) Identificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no
DCHT – Campus XVI – Irecê voltadas para o desenvolvimento sustentável
do Território de Identidade de Irecê;
c) Identificar a percepção da comunidade local e comunidade acadêmica sobre
as práticas desenvolvidas pela UNEB-DCHT/Campus XVI – Irecê e sua
relação com o desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê/Bahia;
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d) Investigar os debates produzidos coletivamente no Território de Identidade
de Irecê
Algumas questões norteadoras surgiram a partir das reflexões sobre o papel da
Universidade expressas da seguinte forma: como a UNEB, através do DCHT – Campus
XVI/Irecê, articula-se com a gestão do desenvolvimento sustentável do Território de
Identidade de Irecê? Como o planejamento da UNEB tem auxiliado na articulação dos
Departamentos com o desenvolvimento sustentável dos Territórios de Identidade? Qual
a percepção da comunidade local e da comunidade acadêmica sobre as práticas
desenvolvidas pelo UNEB-DCHT/Campus XVI – Irecê que se relacionam com a gestão
do desenvolvimento sustentável do Território de Identidade de Irecê?
Para responder às questões norteadoras propostas, a pesquisa foi
estruturada com uma introdução contendo uma descrição que justifica e diz da
relevância da escolha do tema, apresenta as questões norteadoras, objetivos e
procedimentos metodológicos da pesquisa. O primeiro capítulo discorre sobre os
conceitos referenciais para análise da relação universidade e gestão do
desenvolvimento territorial sustentável, com sejam: concepções de universidade,
desenvolvimento, território, territorialidade e abordagem territorial. O segundo
capítulo contextualiza o campo da pesquisa, aborda um estudo sobre o Território de
Identidade de Irecê, a territorialização da UNEB e a educação superior no referido
Território. O terceiro capítulo é dedicado aos procedimentos metodológicos da
pesquisa e ainda são acrescidos os capítulos da análise e interpretação dos dados e
a conclusão da pesquisa.
Para que o processo de investigação ocorresse, a fim de apreender os seus
objetivos mais claramente e que ocorresse um diálogo entre as escolhas teóricas,
pesquisador e realidade empírica, o estudo de caso aplica-se de forma satisfatória
como método de trabalho.
Por fim, a presente dissertação propõe contribuir para o debate atual sobre a
importância das Universidades Estaduais como impulsoras do desenvolvimento nos
diferentes Territórios do Estado da Bahia. O momento atual é propício para a
exposição da questão que esta pesquisa investiga, pois foi criada pelo Governo do
Estado da Bahia a Comissão Estadual de Estudos da Avaliação da Educação
Superior no Estado da Bahia/CEAES, composta por representantes das Comissões
Próprias de Avaliação/CPA de cada uma das quatro Universidades Estaduais da
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Bahia, o Conselho Estadual de Educação/CEE e representantes da Coordenação de
Desenvolvimento da Educação Superior/CODES da Secretaria da Educação do
Estado, com a finalidade de articular e integrar as ações de avaliação institucional
das Universidades Estaduais, visando a elaboração conjunta de políticas de
Educação Superior para o Estado da Bahia.
A intenção foi fomentar este importante debate sobre as contribuições efetivas
das Universidades Estaduais para o Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia.
Partimos do pressuposto que é necessário investir esforços para compreender os
elementos referenciais a partir de estudos que levem em conta a experiência vivida
no cotidiano das Universidades e a percepção das comunidades local e da
comunidade acadêmica sobre as práticas desenvolvidas pelo DCHT – Campus XVI Irecê relacionadas com a gestão para o desenvolvimento do Território de Identidade.
Dessa maneira, pensou-se contribuir para (re)pensar a articulação da Universidade
com a comunidade para a gestão do desenvolvimento do Território de Identidade de
Irecê de forma efetiva e satisfatória.
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2

CONCEITOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DA RELAÇÃO
UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

2.1

MODELOS E CONCEPÇÕES DE UNIVERSIDADE
Deleuze e Guattari (1992, p. 27) definem conceito como um componente

ligado à ideia de “des-continuidades”, de um devir constante e que, para melhor
apreendê-lo, é preciso atentar para sua história e seu caráter processual. Essa
dissertação, portanto, tem como intenção abordar os conceitos relacionados com o
objeto de pesquisa, e, nessa perspectiva, considera-os que não são neutros, nem
fragmentos de uma ideia e, sim, trazem em seu âmago movimentos próprios
relacionados com os problemas e contextos aos quais se referem.
Considerando que o objeto da pesquisa é a relação da UNEB – Campus XVI
– Irecê com a gestão do desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê, iniciase esse capítulo tratando da Universidade e do lugar que tem ocupado ao longo da
história. É fundamental o conhecimento do conjunto de valores que a norteia, pois
permitirá a compreensão do princípio fundador da universidade e a compreensão da
universidade que atua, e ainda, possibilitará a crítica e a tomada de posições em
relação ao homem, à sociedade e ao conhecimento.
Como já existem muitas produções a respeito da história da universidade
brasileira não se quer, aqui, retomar este ponto mesmo porque não é este o objetivo
neste momento. A intenção é fazer uma demarcação mais precisa do conceito de
universidade e a forma como se tem organizado ao longo dos anos.
A palavra universidade deriva do latim universus, formada por unus, que
significa um, e versus, é o particípio passado do verbo vertere, que quer dizer
voltar-se, tornar-se. Daí, universidade, ter o significado etimológico profundo de
"tornar-se um", ou seja, expressar a diversidade na unidade. Nesse sentido, a
diversidade auxiliará a vislumbrar os problemas sob óticas distintas.
A universidade é convocada a desempenhar determinados papéis de acordo
com o momento histórico e social em que está vivendo. Tem sido comprometida ao
longo da história, ora em nome da igreja, da razão, da cultura, do Estado ou da
sociedade, implicando com isso na sua liberdade de ação e autonomia.
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As primeiras Instituições de Educação Superior surgiram sem a intenção de
conceituar a Universidade. São elas: no Oriente, a de Constantinopla, no ano de
425, e a de Al-Azhar, no Cairo, em 988 e no Ocidente, foram a de Salerno, em 1150,
(contava apenas com a Faculdade de Medicina); a de Bolonha, em 1158, e a de
Paris, em 1200, considerada como referência de Universidade a ser seguida pelas
universidades europeias e do mundo. Segundo Paviani e Pozenatto (1980), a
reflexão sistemática de universidade surge entre o XVIII e XX, período em que foram
surgindo os modelos de universidade alemão, francês, inglês e americano.
A ideia de “Universidade” foi de responsabilidade da Igreja Católica como
resultado de fundamentar sua ação política e religiosa em um só órgão.
As referências de Universidade desenvolvidas por Drèze e Drebelle (1983),
apresentam cinco idéias distintas de universidade, sendo que três são denominadas
de concepções idealistas ou “universidade do espírito”, desenvolvidas no Reino
Unido, Alemanha e Estados Unidos, e duas concepções externas ou funcionais,
chamadas de “universidade do poder”, desenvolvidas na França e na União
Soviética, respectivamente.
A primeira concepção de Universidade Idealista, que Drèze e Drebelle (1983,
p. 33) apontam, é a da universidade inglesa da Idade Média, denominada como
“Centro de Educação”, que segue como princípio:
[...] a conservação e a perpetuação dos conhecimentos teóricos merecem
ser confiadas a uma instituição especial (a universidade, dizemos hoje; o
estúdio geral, dizia-se na Idade Média). Esta instituição, associação
permanente de sábios e estudantes se administra e se perpetua,
principalmente a si mesma; deve abranger a totalidade dos conhecimentos
que não dizem respeito à simples habilidade manual, mas que constituem o
saber isotérico necessário à vida social como ao desenvolvimento mais
elevado da pessoa humana.

A concepção adotada é de que a universidade é lugar do ensino do saber
universal. Tratava-se de uma educação geral, universal e liberal, que tinha como
fim a formação de um “gentleman”. A formação destinada era voltada ao
desenvolvimento intelectual, religioso e moral do homem, destituído de cunho
profissionalizante. Tinha como princípios de organização o internato e a presença
vigilante de tutores. Seu expoente, Jonh Henry Cardeal Newman, em 1852, cujos
escritos serviram de referência para Universidades Inglesas de Oxford e em
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Cambridge. A pesquisa científica e filosófica não era objetivo dos Centros de
Educação.
A segunda concepção adotada pelos autores trata a universidade como uma
“Comunidade de Pesquisadores”. Tem nos teóricos alemães Kant (1798), Scheler
(1803), Fitchte ((1805) Jaspers (1809) a reflexão e os escritos sobre essa concepção
de universidade. Em 1810, com Humboldt tem seu auge na Universidade de Berlim,
a qual proveu a base da ciência moderna. Põe a pesquisa como centro das
atividades universitárias. O ensino universitário é concebido como uma iniciação à
pesquisa, que pode adotar formas, segundo as pessoas e os lugares. Aqui, os
professores (tidos como cientistas) e estudantes (responsáveis por si mesmo)
utilizam o método “socrático” e trabalham igualmente como iguais, livres e
responsáveis, e suas obrigações são com a própria Universidade. O avanço
científico depende da articulação entre a pesquisa e o ensino, e a investigação e a
docência passam a conviver com questões da sociedade.
Drèze e Debelle (1983, p. 50) assim apresentam esta concepção:
A terminologia alemã distingue o ensino da instrução. Jaspers concebe o
ensino universitário como uma iniciação à pesquisa: “Lehre heisst
teilnehmen lassen am Forschungs-prozess”. (Ensinar a fazer participar do
processo da pesquisa). Trata-se de uma “aprendizagem”. Trabalhando ao
lado do mestre, o estudante descobre e adquire a atitude científica. Essa
atitude subentende qualquer atividade intelectual válida; é indispensável na
vida profissional como na vida científica; não se adquire senão ao contato
da pesquisa viva. Esta concepção exigente do ensino universitário implica,
portanto, que os estudantes sejam formados num ambiente de pesquisa.

A concepção da Universidade Americana como “Núcleo de Progresso” foi
concebida a partir das experiências de A. N. Whitehead nas Universidades de
Cambridge (Inglaterra) e Harvard (EUA). Com Whitehead nasce a idéia de uma
Universidade para o progresso da sociedade e para o exercício científico. No lugar
do estudante como indivíduo, existiam as necessidades da sociedade, daí a idéia
americana de extensão como serviço à comunidade. Tem como princípio
organizativo a unidade do ensino e da pesquisa no interesse dos professores, tendo
os estudantes sob suas influências intelectuais. Como afirmam Drèze e Debelle
(1983) se a educação “é a aquisição da arte de utilizar conhecimentos, a educação
universitária tem, por objeto, esclarecer as ideias gerais e estudar sua aplicação a
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casos concretos”. Um curso bem concebido tem como princípio a generalidade e,
preferencialmente, que a realidade concreta deva ser estudada.
Nas palavras de Whitehead (1969, p. 105 apud BOAVENTURA, 1984, p. 14):
as universidades são escolas de ensino e de pesquisas. Mas a razão
primacial de sua existência não se encontra no mero conhecimento que
transmitem aos estudantes ou nas meras oportunidades de pesquisa que
proporcionam aos membros da faculdade [...] a justificativa para uma
universidade é que ela preserve a conexão entre o conhecimento e o gosto
pela vida [...]

São concepções funcionais ou utilitárias de universidade, segundo se
caracterizam

pelas

preocupações

sociopolíticas,

no

caso

da

francesa,

e

socioeconômicas, no exemplo soviético.
O modelo francês de Universidade, conhecido como Napoleônico, idealizou
a Universidade imperial, como um ofício submetido às ordens e necessidades do
Estado, tais como: preparação profissional dos professores, dos juristas, dos
médicos, entre outros, e a preparação para concurso e ocupação de funções
públicas. A instrução pública era para Bonaparte uma fonte de poder para
finalidades sociopolíticas.
O modelo Napoleônico expõe um esquema de submissão da Universidade ao
Estado, revelados, nos dias atuais, pela dependência das instituições superiores aos
órgãos governamentais. Nesta perspectiva, a pesquisa tem um lugar restrito, pois é
conflitante com a função estabelecida para o ensino superior. A universidade é laica,
defensora do liberalismo econômico e político.
O princípio organizativo adotado nas universidades napoleônicas era a da
centralização a uma administração central com fiscalização de seus docentes e
funcionários pelo Ministério do Interior.
Observa-se, então, que a universidade foi utilizada para difundir uma
mentalidade comum que se adaptou ao esquema militar napoleônico de submissão,
substituindo a comunidade autônoma de alunos e professores empenhados na
busca do conhecimento, conforme ressaltam Drèze e Debelle (1983, p. 92):
Apesar da autonomia de jure, que lhe é conferida, nem as universidades,
nem as faculdades são autônomas em assuntos importantes: elaboração ou
reformas de programas, regulamentação da política de investimento,
nomeação, promoção, remuneração de professores, etc. Sinal muito
revelador desta subordinação: o atual reitor da academia, que preside o
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Conselho Universitário é um alto funcionário designado pelo poder central,
uma espécie de prefeito para o ensino, numa determinada instância
administrativa.

E os mesmos autores complementam:
Escolhido pelo Ministro da Educação Nacional, por razões em que a política
sempre tem ingerência, esse alto funcionário deixa de ser um professor, no
mesmo dia em que aceita suas novas funções e o único fato de ter preferido
essas funções ao ensino o separa, irremediavelmente, dos seus antigos
colegas. Na França ninguém se torna reitor de uma universidade senão
saindo dela. (ARON, 1964, p.104 apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 92)

Segundo

Boaventura

(1984),

o

modelo

napoleônico

influenciou

as

universidades de todo o mundo, sobretudo a universidade latina. As instituições de
educação superior foram criadas no Brasil somente no início do século XIX. É
importante o registro de que ao fundar os Cursos Superiores no Brasil, D. João VI
tinha como inspiração o modelo napoleônico de Universidade, ou seja, a
Universidade nascia caracterizada pelo cunho profissionalizante, com grande
centralização estatal e distante dos problemas sociais da Colônia. A educação era
escolástica, isto é, abarcava características da tradição bíblico-evangélica sem
preocupação com a pesquisa.
O último modelo de universidade apontado por Drèze e Debelle (1983) é o
Soviético. Tratam a universidade como um fator de produção, a serviço da
organização sociopolítica dos países da extinta União Soviética. As Instituições de
ensino superior eram tidas como fator estratégico na transformação de uma
sociedade. A pesquisa era vista como aporte para resolução dos problemas da
sociedade, e os conhecimentos políticos e científicos deveriam ser disseminados
entre a população.
Os princípios de organização tinham uma universidade dependente ao regime
comunista-marxista/leninista, orientada para a economia nacional, portanto,
aproximada da vida, da produção. Assim sendo, a lei do ensino superior da então
União Soviética, aprovada em 1961 pelo Conselho de Ministros, determinou
desígnios das universidades e colégios em sete pontos, que se seguem:
1. Formar especialistas altamente qualificados, educados no espírito do
marxismo-leninismo, bem a par das realizações científicas e
tecnológicas mais recentes, no país e no estrangeiro, e dos aspectos
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práticos da produção, capazes de utilizar no máximo a tecnologia
moderna e de inventar a do futuro;
2. Levar a termo as pesquisas que contribuirão para resolver os
problemas criados pela edificação do comunismo.
3. Produzir manuais e instrumentos didáticos de alta qualidade.
4. Formar professores e pesquisadores.
5. Assegurar uma formação avançada aos especialistas, diplomados
pelo ensino superior e ocupados nos diversos setores da economia
nacional, das artes, da educação e dos serviços de saúde.
6. Difundir os conhecimentos científicos e políticos entre a população.
7. Estudar os problemas ligados à utilização dos diplomados e ao
melhoramento de sua formação. (GRANT, N., 1964, apud DRÈZE e
DEBELLE, 1983, p. 102)

Um exame do quadro apresentado por Drèze e Debelle (1983) possibilita
visualizar diferenças em relação às finalidades, concepções gerais e princípios de
organização nos diversos modelos expostos. (Quadro 1).
Quadro 1 Concepções de Universidade
CARACTERÍSTICAS

A UNIVERSIDADE DO ESPÍRÍTO

Concepções

Centro de
Educação

Comunidade de Núcleo de
Pesquisadores Progresso

Autor principal

J. H. Newman

K. Jaspers

Finalidade

Aspiração da
Aspiração do
humanidade à
indivíduo ao saber
verdade

Objetivos

Uma educação
geral e liberal por
intermédio do
saber universal.

Princípios de
organização

Uma pedagogia
do
desenvolvimento
intelectual.
Internato e
“tutors”

Conclusão
quanto ao
problema da
massa

Uma rede diversificada de instituições de ensino
superior no seio da qual as universidades conservam
sua originalidade

A UNIVERSIDADE DO PODER
Um Modelo
Intelectual

Um Fator de
Produção

A. N.
Whitehead

Napoleão

Conselho dos
Ministros da
URSS.

Aspiração da
sociedade ao
progresso

Estabilidade
política do
Estado

Edificação da
sociedade
comunista.

A unidade da
pesquisa e do
ensino no
centro do
universo das
ciências.

A simbiose da
pesquisa e do
ensino a
serviço da
imaginação
criadora.

Um ensino
profissional
uniforme,
confiado a um
grupo
profissional.

Um instrumento
funcional de
formação
profissional e
política.

Uma sã
organização da
faculdade
A liberdade
acadêmica.

Um corpo
docente criador.
Os estudantes
capazes de
aplicar alguns
princípios
gerais.

Uma hierarquia
administrativa.
Programas
uniformes.

Uma manipulação
controlada da
oferta de diplomas.
Apelo a todas as
forças produtivas
da nação.

Uma rede
oficial uniforme
para a massa e
a elite

Adaptação às
necessidades da
economia e
diversificação das
instituições.

Fonte: DRÈZE E DEBELLE, Concepções da Universidade,1983, p. 29. (adaptado)
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Em Escritos sobre a Universidade, Marilena Chauí (2001) indaga como deve
ser a relação da universidade com a sociedade. Para Chauí, sendo a universidade
uma instituição social, já é parte desta, portanto, não necessitando incluir-se nela.
A universidade por ser uma instituição social manifesta e retrata a sociedade
em que está inserida. Além de configurar e dar formas às relações sociais é
configurada por elas, pelos embates políticos e pelas disputas internas. Olhando a
história brasileira, a universidade traz marcas de uma cultura colonialista que,
inicialmente, esteve centralizada sob o controle da Igreja e da metrópole,
posteriormente, sob o domínio do Estado, passando a reproduzir a ideologia e
sistema de dominação de classe e, atualmente, com um projeto de desenvolvimento
operado majoritariamente pelo mercado.
Conforme Lisboa (2005, p. 57),
Um dos desafios contemporâneos é o de encontrar formas
institucionalmente mais adequadas para a regulação da vida social
compatíveis com os graves problemas societários em que vivemos. Isso
envolve inclusive as nossas universidades e a forma como o poder é
moderado dentro delas.

Logo, para o autor, debater sobre autonomia da universidade, seu
compromisso social, formas de indagação sobre os problemas da localidade em que
está inserida e quais contribuições pode a universidade oferecer para superação
desses problemas, é uma das formas de contribuição para a construção da
democracia dentro do seu espaço e também em seu entorno.
Ainda sobre autonomia, Sucupira (1962, p. 48 apud BOAVENTURA, 2009)
assinala que a autonomia acadêmica é um problema que se tem mantido ao longo
da história e que é uma das exigências constantes que emana da própria natureza
da instituição universitária. Contudo, a reflexão permanente sobre a autonomia
universitária se faz necessário.
Com o processo de globalização na década de 70, a política neoliberal
transforma o Estado em facilitador da nova economia financeira. Observa-se, aos
poucos, o distanciamento, e muitas vezes a ausência, do Estado nas demandas da
sociedade, produzindo com isso valores orientados pelo mercado, com lugar
reservado para a competição, individualismo, fome e miséria de muitos, bem-estar
de poucos, enfim, um mundo desigual e injusto. Conseqüentemente, a sociedade
civil, as agências de desenvolvimento ou organizações não governamentais têm sido
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chamadas para atentar-se a essas questões. O entendimento de universidade
pública tem sido associado em reorientar-se em direção das causas sociais.
Contudo, não pode a universidade chamar para si as demandas da sociedade
como se fosse única responsável pelas respostas e solução das mazelas sociais.
Deve-se lembrar que precisa estar inserida no contexto das políticas públicas
voltadas para o bem-estar da sociedade e atentar-se, a fim de que não se volte para
as questões do mercado, como foi antes da igreja, da razão, da cultura ou do
Estado. Pode a universidade pública suportar o encargo assumido com o
compromisso social sem as condições políticas e financeiras para tal. Antes, porém,
deve criar novos conceitos sob ela própria e, por fim, ao distanciamento entre os que
agem e os que formulam, para articular-se na construção de propostas e estratégias
de transformação social.
Ressalta-se que, como observa Chauí (2001), a universidade vive o impasse
entre embates voltados para o seu funcionamento interno em busca de definições de
sua vocação científica, condições materiais de trabalho, sempre às voltas com
reformulação curricular, convivendo com ausência de docentes e de corpo técnicoadministrativo, associado aos conflitos de definição de sua vocação política5, com
isso afetando o desempenho de suas funções.
Diante destes impasses e da discussão mais ampla sobre Universidade e
suas funções numa economia globalizada, e no âmbito do capitalismo cognitivo,
torna-se necessário demarcar o conceito de Universidade de forma a explicitar em
que sentido o conceito está sendo tomado. Assim, entende-se que a universidade
não pode ficar à margem da sociedade, como nos séculos XVI, XVII e XVIII.
Tomando como base as concepções de universidade discorridas, pretende-se
externar o entendimento de universidade. O tempo e o movimento ocorrido desde a
primeira universidade levam a concluir que nenhuma concepção explicitada por
Drèze e Debelle (1983) poderá ser assumida na íntegra no contexto atual, sobretudo
na Universidade do Estado da Bahia, que possui a pesquisa, o ensino e a extensão
como pilares. Conforme foi dito, a Universidade é uma instituição social (Chauí,
2001) que se configura a partir da hegemonia da junção de elementos desse tripé:
no ensino, possui a função da formação de profissionais, não nos moldes
napoleônicos, para servir o Estado, mas, sim, para possibilitar o desenvolvimento da
5

Vocação científica e vocação política são categorias baseadas na discussão de Marilena Chauí em
Escritos sobre a Universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
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sociedade; deverá ter na pesquisa a condição para compreensão da realidade e
nela poder interferir conforme concepção Alemã de Universidade; a de contribuir
como fator na transformação de uma sociedade conforme premissas soviéticas,
entretanto somados a outras instituições; e a extensão como possibilidade de
pesquisa que favorece um ensino contextualizado, contrários ao pensamento
assistencialista americano dos Centros de Progresso.
Desse modo, pode-se inferir que a UNEB poderá vivenciar plenamente sua
natureza multicampi, quando seus Departamentos de forma igualitária promoverem
todos os aspectos inerentes à função de uma universidade.
Assim, o texto que segue trata do conceito de desenvolvimento da qual a
universidade vê-se forçada a refletir, a fim de encarnar melhor a sua função, aqui
defendida como instituição social.

2.2

CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
O conceito de desenvolvimento tem sido escopo de diferentes abordagens e

trazem variadas definições, a partir do contexto em que foi formulado. Fávero e
Santos (2002, p. 21) afirmam:
Não se pode compreender [...] grandes nomes no campo das teorias do
desenvolvimento, sem levar em consideração o lugar a partir do qual eles
escreveram, o tempo no qual eles viveram e as fontes nas quais eles
beberam.

Será abordada, a seguir, os conceitos de desenvolvimento na perspectiva de
crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável. Tem o propósito de
apresentar elementos referenciais para uma reflexão sobre uma relação mais ampla
entre educação e gestão do desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê.
2.2.1- Desenvolvimento econômico
Após o surgimento do capitalismo, a ideia de desenvolvimento agregava-se
ao crescimento da população, avanço tecnológico e ao acúmulo de capital em todas
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as esferas da vida social, implicando, respectivamente, em aumento de máquinas,
indústrias, infraestrutura, preparação para a mão-de-obra, força de trabalho e
demanda interna. O período pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como Anos
Dourados do Capitalismo, caracterizou-se por uma busca desenfreada do processo
de desenvolvimento econômico, tanto dos países ricos quanto dos pobres, conforme
os objetivos citados na introdução dessa pesquisa.
Segundo Griffin (2001), nos anos de 1950, o modelo de economia de
desenvolvimento estava associado fundamentalmente ao enriquecimento material. O
debate centrava em torno de estratégias alternativas como forma de acelerar a
produção de bens e serviços. As reduções da pobreza e o bem-estar da população
estavam relacionados ao crescimento do produto interno bruto per capita. Muitos
economistas acreditavam que bastava centrarem em torno de alternativas para
acelerarem a produção de bens e serviços, e com isso alcançarem o desenvolvimento.
[...] las formas de dominación se constituyen un mero acto de acumulación o
de sometimiento, sino que están impelidas y reciben el apoyo de
formaciones ideológicas, de discursos que concluyen que ciertos territorios
y personas requieren ser dominados y necesitan de nuestra intervención, y
que el desarrollo tan sólo les puede llegar a través de nuestra mediación, a
través de la imposición de nuestros modelos. (CONTRERAS, 1999, p. 26)

Embora os indicadores do nível de desenvolvimento de um país devessem ser
considerados sob os aspectos vitais (expectativa média de vida, mortalidade infantil,
morbidade6, taxa de crescimento populacional, estrutura etária); econômicos (estruturais
e disponibilidade de bens e serviços) e sociais (estratificação de classes, mobilidade
social, representação no sistema político, participação social, sistema e concentração da
propriedade, outros), o elemento convencional para o desenvolvimento era traduzido pela
renda per capita7 gerada. Os países em desenvolvimento são determinados como
aqueles que têm menor taxa de crescimento da renda per capita.
No modelo do crescimento econômico o paradigma de desenvolvimento a ser
alcançado era a sociedade de consumo de países colonizadores (centrais) como a
norte-americana

e

a

europeia.

Os

países

considerados

subdesenvolvidos

(periféricos), a fim de serem associados ao progresso e à modernização, adotaram o

6
7

Morbidade: relação entre os casos de enfermidade e o número de habitantes de uma região.
Para calcular-se a renda per capita divide-se a Renda Nacional pelo número de habitantes. (215)
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novo modelo de desenvolvimento, embora custasse a eles a exploração da força de
trabalho e dos recursos naturais, em detrimento das questões sociais e ambientais.
Nessa perspectiva, justificou-se o controle das forças externas da
Organização

das

Nações

Unidas

(ONU)

e

do

Banco

Mundial,

que

se

responsabilizaram por uma política de desenvolvimento frente aos países chamados
subdesenvolvidos e do Terceiro Mundo. Através da Resolução n. 1.710, da XVI
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1960, decretou-se que a década do
desenvolvimento passou a ser relacionada a um objetivo quantitativo.
Por sua vez, Tegegn (2000) afirma que o marco do nosso desenvolvimento
intelectual tem sido modelado por este discurso dominante do Norte, e este é
consolidado graças à força militar, à colonização do Sul, à dominação e à ocupação,
violência contra as mulheres, à destruição da natureza e do meio ambiente. Como
conseqüência, os valores tradicionais dos países do Sul são considerados atrasados, e
o sistema de conhecimento pouco científico, tudo isso em nome de estruturas
“modernas”. Assinala, ainda, o mesmo autor, que os indicadores de desenvolvimento
são resumidos nas palavras: desenvolvimento, modernização e industrialização.
Atualmente, esse modelo baseado em raízes mercantilistas ainda encontra
ressonâncias entre os modelos de desenvolvimento adotados em alguns países,
embora o aumento da produção e do consumo tenha agravado a concentração de
riquezas na mão de poucas pessoas e a concentração de miséria e pobreza8 na
mão de muitas pessoas. Segundo os dados do Relatório de Desenvolvimento
Humano de 2006 do Banco Mundial, 80% do total da riqueza mundial produzida
concentram-se nas mãos de pessoas que vivem nos países ricos.

2.2.2 Desenvolvimento sustentável
Diante do quadro produzido pela perspectiva de desenvolvimento, com
poucos favorecidos na distribuição de bens e muitos excluídos desse processo, o
conceito de desenvolvimento, nessa perspectiva, passou a ser “insustentável”.
Assiste-se a busca de políticas públicas que possibilitem repensar o ser humano
8

O conceito de pobreza aqui utilizado é extraído do PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento): pobreza significa ausência do que é necessário ao bem estar material. É
também a negação das oportunidades e potencialidades das escolhas mais essenciais ao
desenvolvimento humano.
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como alvo do processo e o fomento de estratégias que promovam o
desenvolvimento baseado no uso da riqueza material por todos.
Nos anos de 1960, surgiam movimentos contraculturais e ecológicos não
conformados com o modelo perverso de consumo capitalista adotado, e as
consequências que traziam como o esgotamento dos recursos naturais não
renováveis, exploração da força do trabalho humano, crescimento populacional sem
limites, que seriam responsáveis pelas crises socioambientais instituídas.
Furtado (1974), em seu trabalho O mito do desenvolvimento econômico,
registra que o modelo de desenvolvimento assumido apregoava o mito da redução
da pobreza, entretanto, o que se via, era a conservação das desigualdades sociais
entre os países do bloco capitalista.
No início dos anos 70, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco
Mundial reconhecem que o aumento de produção por si só não era suficiente para
reduzir a pobreza e alcançar o desenvolvimento. Mais tarde, a OIT afirma que a
prioridade do desenvolvimento teria que ser em favor das satisfações das necessidades
básicas humanas, como alimentação, vestimentas, educação e saúde. Neste
movimento, despontam organismos governamentais e civis denunciando a exploração
dos bens ambientais e a insustentabilidade social e ambiental por ele gerado.
Ainda na década de 70, um grupo de cientistas e técnicos do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), sob solicitação do Clube de Roma9, elaborou
documento denominado Relatório Meadows, discutindo a dinâmica da expansão
humana e o impacto da produção sobre os recursos naturais. Propõe a necessidade
de regulamentação sobre o uso dos recursos naturais e de contaminação ambiental.
Para os países industrializados, o limite de crescimento zero, proposto no Relatório,
representaria o término do crescimento da sociedade industrial.
No cenário de debate sobre o Relatório Meadows, nasce o conceito de
ecodesenvolvimento, expressão inicial do ideário de Desenvolvimento Sustentável
(DS). Apresentado por Maurice Strong10 e defendido, posteriormente, por Ignacy
9

Clube de Roma: Uma das mais influentes e conceituadas organizações não-governamentais do
mundo. Fundado em 1968, reúne economistas, industriais, banqueiros, chefes-de-estado, líderes
políticos e cientistas de vários países para analisar a situação mundial e apresentar previsões e
soluções para o futuro. O primeiro relatório dessa organização foi publicado em 1972 com o título
de Os Limites do Crescimento.

10

Secretário-geral da ECO-92 e seu organizador; fundou o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) O canadense é considerado padrinho do ambientalismo, atualmente é
consultor do governo chinês.
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Sachs, procurava encaminhar um desenvolvimento orientado pela equidade social
em harmonia com a natureza. Segundo Sachs (1986, p. 110), o ecodesenvolvimento
“seria o desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e
ecologicamente prudente”.
O conceito de desenvolvimento diverso do crescimento econômico e que
acata a relação harmoniosa do homem com a natureza, surge a partir dos anos de
1970, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo, Suécia. Criou-se a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD), formada por governos, ONGs e comunidades
científicas de vários países, que resultou no documento “Our Common Future”,
Nosso Futuro Comum, publicado no Brasil em 1988 pela Fundação Getúlio Vargas.
O

documento

traz

como

definição

de

desenvolvimento

sustentável:

“um

desenvolvimento capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer
a capacidade das gerações futuras atenderem também as suas”. (CMMAD, 1988:9)
A partir da definição de desenvolvimento sustentável, pelo Relatório
Brundtland11, de 1987, o conceito não diz respeito apenas ao impacto da atividade
econômica no meio ambiente, refere-se principalmente às consequências dessa
relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, presente e futura. O
tripé básico no qual se apoia a ideia de desenvolvimento sustentável passou a ser
a atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade. Segundo o
Relatório Brundtland, uma série de medidas deve ser tomada pelos Estados
nacionais, quais sejam:
[...] a) limitação do crescimento populacional; b) garantia de alimentação a
longo prazo; c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d)
diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que
admitem o uso de fontes energéticas renováveis; e) aumento da produção
industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias
ecologicamente adaptadas; f) controle da urbanização selvagem e
integração entre campo e cidades menores; g) as necessidades básicas
devem ser satisfeitas. No nível internacional, as metas propostas pelo
Relatório são as seguintes: h) as organizações do desenvolvimento devem
adotar a estratégia de desenvolvimento sustentável; i) a comunidade
internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como a
Antártica, os oceanos, o espaço; j) guerras devem ser banidas; k) a ONU
deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável.

11

Chama-se Relatório Brundtland em homenagem a Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlen
Brundtlant,relatora que presidiu a reunião que culminou em tal relatório.
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Após a Conferência de Estocolmo, a legislação brasileira, através da
Constituição Federal de 1988, dispensa o capítulo VI, artigo 225, destinado ao meio
ambiente, possibilitando a criação de instituições e leis específicas sobre o tema.
Outros eventos de repercussão mundial nos anos 90 foram Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularizada como a
ECO-92, e o Fórum Global (fórum paralelo organizado pelas ONGs no Aterro do
Flamengo), que discutem as questões sobre o meio ambiente e desenvolvimento,
produzindo documentos e acordos em torno das regulações ambientais para o
alcance de metas de sustentabilidade. O movimento inaugura novos diálogos no
debate sobre a questão ambiental, uma vez que amplia os atores sociais com
ambientalistas,

movimentos

sociais,

ONGs,

Igreja

Católica,

Universidades,

empresários, etc. Dessas discussões, nasceu o termo socioambiental, para a
abordagem ambiental, considerando que as dimensões ambientais e sociais não
poderiam ser consideradas separadamente.
Discussões em Fóruns de ONGs e Movimentos Sociais antecederam a
preparação da Conferência Rio 92, que teve como objetivo promover a participação
da sociedade civil organizada no debate da Conferência. Dos oito encontros
realizados em diversas regiões do Brasil, saíram a crítica e a recusa ao uso do
conceito de desenvolvimento sustentável posto no Relatório Brundtland, assinalando
o limite do conceito, pois não indica como a modificação de atitude deve ocorrer, e
propõe o uso do termo sociedade sustentável.
Saíram do movimento da RIO 92: a Convenção sobre a Mudança do Clima,
(cujas discussões resultaram no Protocolo de Kyoto, acordo que estabelecia cotas
de emissão de poluição, não assumido pelos Estados Unidos); a Convenção sobre
Diversidade Biológica; Agenda 21 (propõe ações para os países, visando articular a
sociedade civil, setores produtivos e governamentais locais em torno da
sustentabilidade); Nossa Agenda (elaborado pela América Latina e Caribe elegendo
primazia no debate sobre meio ambiente); Declaração do Rio (contém 27 princípios
de obrigações ambientais e direito ao desenvolvimento) e a Carta da Terra.
Em 1997, o Conselho da Terra propõe avaliação após os 5 anos da Rio-92.
Denominada Rio+5, que conclui por manter em pauta a questão da sustentabilidade,
considerando a pouca eficácia da aplicação do conceito.
Fávero e Santos (2002) expressam que o desenvolvimento sustentável é
entendido como refundador da política e da sociedade. Refundador da política na
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medida é entendido como uma construção política onde o homem é visto como
centro apto em fazer política, portanto, todos devem participar dos processos
políticos e não uma elite como pólo controlador. Refundador da sociedade, pois
desenvolvimento é entendido numa perspectiva local sustentável, nas quais a
sociedade civil é vista como protagonista propulsora de relações sociais solidárias.
A cooperação ou a solidariedade reconhece a pluralidade de tempos e de
ritmos sociais, supõe o respeito às diferenças e provoca a emergência de
novas redes e de novas organizações que, a partir de determinados locais,
abrem-se para outras, dando origem a novas tramas e a novos mundos.
(Fávero e Santos, 2002, p. 41)

Os autores citados anteriormente argumentam ainda que o espaço onde
sobressaem as relações de reciprocidade é o lócus legítimo dos conflitos para a
construção dos acordos, e que tem como preceitos o reconhecimento de que em
cada momento histórico, cada lugar possui diferentes perspectivas de configurações
dos espaços, com diversas atividades políticas, sociais e econômicas.

2.3 TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE, ABORDAGEM TERRITORIAL
O conceito de território não é restrito apenas à área da Geografia para
explicar fenômenos próprios. Ele nasce na Filosofia, com Gilles Deleuze e Félix
Guattari através da obra O Anti-Édipo, publicado em 1972, e transcende várias
áreas do conhecimento, como Ciência Política, Antropologia, Sociologia, Economia e
outras ciências sociais. Atualmente, a terminologia está presente em nosso
cotidiano, a partir do uso do vocábulo para designação mais específica de políticas
públicas de desenvolvimento para um conjunto de municípios. Também, tem-se
tornado comum o uso de território como uma dimensão espacial muito vaga.
Tratar-se-á dessa categoria, apesar da sua complexidade e de sua natureza
rizomática, no sentido original do termo utilizado por seus criadores, pois o conceito
de território servirá de instrumento para a análise da relação entre o DCHT –
Campus XVI – Irecê/BA e o desenvolvimento territorial de Irecê. Julga-se ser esse o
caminho para compreender como os atores sociais movimentam-se e organizam-se
nos territórios ocupados, oferecendo referenciais para caracterizar o lócus e o objeto
dessa pesquisa.
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Originário do latim, territorium significa derivado da terra. Segundo o senso
comum diz respeito a um espaço marcado e definido; espaço de sobrevivência de
um grupo ou pessoa, daí o equívoco em confundir o espaço com o território. Aquele
é mais amplo, abarca-o.
Veja, portanto, o território na visão deleuze-guattariana, conforme foi
apropriada pela Geografia:
[...] Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os
articulam aos outros existentes a aos fluxos cósmicos. O território pode ser
relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio da
qual um sujeito se sente “em casa”. O território é sinônimo de apropriação, de
sujetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e
representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série
de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais,
culturais, estéticos, cognitivos. (GUATARRI; ROLNIK, 1986, p. 323)

Esse conceito de Deleuze consolidou-se no campo da Geografia e assumiu
concepções e abordagens diferentes pelos geógrafos, mas ainda assim o debate
sobre território na educação é recente. Neste trabalho também, serão tratados os
conceitos defendidos pelos geógrafos Raffestin (1993), Saquet (2004) Santos
(2004), uma vez que são categorias relevantes para a construção da ideia do que
seja a territorialidade, segundo concepção assumida na abordagem territorial de
desenvolvimento.
Claude Raffestin, geógrafo francês, não reduz a ideia de território como a
superfície terrestre. Para ele é necessária a compreensão de que sobre o espaço
geográfico há um cenário que o antecede e que a ação do homem o territorializa. Ou
seja, o território forma-se a partir do espaço, apoia-se nele. Destaca o conceito de
território como sendo:
[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e
que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder (...) o território
se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do
espaço. Ora a produção, por causa de todas as relações que envolve, se
inscreve num campo de poder [...]. (RAFFESTIN, 1993, p. 144)

Outra concepção de território que auxilia na compreensão da abordagem
territorial é o conceito do geógrafo Marcos Aurélio Saquet. Ele afirma que o território
não pode ser pensado fora do seu contexto e sem as forças da economia, da
política, da cultura e da natureza que, de fato, efetivam um território. O processo
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social no espaço geográfico está centrado na territorialidade dos indivíduos e de
suas diferentes temporalidades. Para o autor:
O território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder
engendradas por um determinado grupo social. Dessa forma, pode ser
temporário ou permanece e se efetiva em diferentes escalas, portanto, não
apenas naquela convencionalmente conhecida como o território nacional
sob gestão do Estado-Nação. (SAQUET, 2007, p. 69 apud CANDIOTTO,
2004, p. 81)

Para o geógrafo baiano Milton Santos (2008), o território assume uma
perspectiva crítica, uma vez que adota como análise na concepção o território usado
como sinônimo de espaço geográfico. O autor concebe território, não apenas como
um chão, uma superfície da terra reconhecida juridicamente, sem atores sociais,
sem trocas materiais e imateriais e, sim, compreendido como território usado. Desse
modo, define, portanto, o autor como sendo
[...] o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todas
os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do
homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência
[...]. (2007, p. 13)

O território para Santos (2002) poderá assumir dialéticas relacionadas ao
próprio espaço, de acordo com o movimento da sociedade.
Um dos conceitos subjacentes ao conceito de território é o de territorilidade. É
entendido pela Etologia, parte da ciência que estuda os hábitos dos animais e da
sua acomodação às condições do ambiente, como uma conduta relacionada aos
animais, visando apropriar-se de seu espaço. Foi agregada ao conceito de território
a partir do ponto de vista de que os conceitos humanos devem ser observados
relacionados à sua dimensão espacial. É entendido como estratégia de
desenvolvimento e/ou defesa de algum tipo de interesse de agentes sociais
específicos, conforme ensina Brito (2008).
Sack (1986), geógrafo norte-americano, cita territorialidade como uma tática
individual ou coletiva para propriedade de recursos e pessoas através da demarcação
do controle de territórios e agrega ao conceito as subjetividades humanas.
O conceito de territorialidade é adotado nessa pesquisa como resultados de
interações sociais entre os diferentes agentes numa dada porção do espaço geográfico,
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tornando-se território. A ele está relacionado o sentimento de “pertencimento”, o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. (SANTOS, 2007)
Outra categoria que está relacionada com o território é o conceito de poder.
Para Souza (2007), um espaço definido é limitado por e a partir de relações de
poder. Os territórios adotam acepções diferentes a partir das relações de poder
neles vivenciadas. Tanto Raffestin como Saquet atribuem que as relações do
território são marcadas pelo poder. Nesse sentido, faz-se necessário aclarar sobre o
conceito de poder considerando que é parte na sustentação de um território.
Para Arendt (1994, p. 36),
O “poder” corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas de
agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um
indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se
mantiver unido. Quando dizemos que alguém está no “poder”, estamos na
realidade nos referimos ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de
poder, por um certo número de pessoa para atuar em seu nome. No
momento em que o grupo, de onde origina-se o poder, [...]desaparece, “o
seu poder” também desaparece.

Assim, no pensamento arendtiano, a relação de consenso e apoio confere
legitimidade a quem exerce o poder, contrapondo-se a violência que não emerge da
relação de consentimento, e, sim, de violência ausente. Onde uma domina de forma
absoluta, o outro está ausente. Sustenta-se, pois, do pacto entre homens livres e iguais.
Por fim, o poder é um momento efêmero e fugidio. Diz a autora (1981) que ele
não está relacionado à submissão da vontade do outro à sua. O poder é a ação
política e esta é o eixo da gestão da educação como do desenvolvimento territorial.
As relações de poder sejam elas oriundas do poder legal, econômico ou
social concretizada no espaço, produzem diferentes territórios e territorialidades.

2.3.1 Abordagem territorial segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário
(MDA)
Segundo Schneider (2004), a crise do capitalismo contemporâneo e a
fragilidade do Estado em regular e interferir na economia privada possibilitou a
adoção da abordagem territorial como ferramenta de intervenção e suporte de
organizações produtivas locais, fundamentadas na descentralização de ações,
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participação e protagonismo dos atores sociais. Os conceitos apontados
anteriormente - território - territorialidade e poder - são fundantes no novo modelo de
gestão das políticas de desenvolvimento adotado no Brasil.
O território, na perspectiva da abordagem territorial, passa a ser percebido como:
Nova unidade de referência e mediação das ações do Estado e o enfoque de
desenvolvimento territorial torna-se, portanto, um modo de ação que valoriza os
atributos políticos e culturais das comunidades e dos atores sociais ali
existentes. Governança local e participação social tornam-se, neste sentido,
atributos do desenvolvimento territorial. (SCHNEIDER, 2004, p. 13)

Saquet (2007) afirma que a abordagem territorial é uma forma de organização
política que leva em conta os processos sociais ocorridos no interior do território e, a
partir da participação dos seus atores sociais, constroem propostas que contemplem
interesses diversos, possibilitando a promoção do desenvolvimento com equidade.
A partir do ano de 2003, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), sob a égide do Ministério de
Desenvolvimento Agrário (MDA), voltada para o desenvolvimento rural sustentável.
Convém lembrar que a nova ótica para propor uma política nacional é resultado de
forças sociais que reivindicam mudanças nos mecanismos de intervenção pública e
de gestão sociais em face do modelo de desenvolvimento fordista12, que tem
provocado profundas desigualdades sociais.
No Brasil, a assimetria entre o território rural e urbano é bastante evidente e
foi resultado de anos de “esquecimento” da população rural pelos poderes públicos e
sociedade brasileira. Há uma baixa governabilidade no meio rural brasileiro e é onde
se apresenta os maiores índices de analfabetismo, reduzida participação política,
pouca organização social, estagnação econômica, enfim, onde ainda se centraliza o
maior número de excluídos e pobres do país. A fim de reduzir essas desigualdades
entre regiões urbanas e rurais que contemplem atributos nacionais e locais para
mudar a realidade do Brasil–rural sãos inserido no Plano Plurianual da União (20042008) e no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
políticas públicas de modificação em suas linhas de atuação, com enfoque no
desenvolvimento de territórios rurais municipais, a partir de ações endógenas.

12

Terminologia comum na literatura para designar o modelo de produção proposto por Henri Ford nos
anos 20 que apresentava a ideia dos assalariados como principais produtores da produção de massa.
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Nos documentos da SDT/MDA, apresentam-se quatro diretrizes para atuação, a
saber: fortalecimento agricultura familiar, reforma agrária, inclusão social e combate à
pobreza rural, que deverão ser articuladas com outros órgãos e secretarias, como o
Instituto Nacional de Colonização para Reforma Agrária (INCRA), Secretaria de
Reordenamento Agrário (SRA) e Secretaria de Agricultura Familiar (SAF).
A SDT/MDA adota o conceito de território e território rural. Como território
entende que se encontra relacionado ao espaço físico, geograficamente definido,
com características diferentes e grupos sociais distintos que se relacionam
conferindo identidade. Para território rural é utilizada a definição como aquele que
tem predominância de elementos rurais,13 que podem ser vilas, povoados ou
pequenas cidades.
O modelo de gestão adotado é o da gestão social, que tem a participação dos
atores locais como estratégia para política de desenvolvimento. Busca, portanto,
promover a articulação e a mobilização entre os diversos níveis de governo (federal,
estadual e municipal) e a sociedade civil, a fim de implementar parcerias nos
programas e projetos do desenvolvimento do território, ou seja, novos arranjos
institucionais. Envolve os atores sociais numa dinâmica que se inicia com a
mobilização e a sensibilização, em busca do comprometimento em torno de
interesses comuns, e segue até o planejamento e a pactuação das formas de
acompanhamento e controle social.
A gestão social é entendida pela SDT/MDA (2005, p. 65) como
[...] processo através do qual o conjunto de atores sociais de um território se
envolve não só nos espaços de deliberação e consulta das políticas para o
desenvolvimento, [...] e mais amplamente, no conjunto de iniciativas que vão
desde a mobilização desses agentes e fatores sociais até à implementação e
avaliação das ações planejadas, passando pelas etapas de diagnóstico, de
elaboração de planos, de negociação de políticas e projetos. [...] implica um
constante compartilhamento de responsabilidade pelos destinos do território.

Para operacionalização das ações do desenvolvimento rural sustentável, a
SDT/MDA configura uma estrutura, a fim de possibilitar a implantação e a
implementação do novo enfoque de gestão. Conta com as coordenadorias de
ações territoriais e de órgãos colegiados, de planejamento e a coordenadoria de
13

Ambiente natural pouco modificado e/ou parcialmente convertido a atividades agro-silvo-pastoris;
baixa densidade demográfica população pequena; base na economia primária, hábitos culturais e
tradições típicas do universo rural.
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gerência de projetos. Os estados, por sua vez, possuem um coordenador estadual
que tem como função acompanhar as atividades promovidas no território, bem
como promover a articulação dos territórios e do Programa com entidades públicas
e civis dos estados; um consultor regional para provocar o diálogo entre os estados
e assessorar os consultores estaduais; e, nos territórios rurais, com a Comissão de
Implantação das Ações Territoriais (CIAT) instituída por articuladores territoriais,
para acompanhamento e sustentação no cumprimento dos planos territoriais.
Existem ainda os Colegiados Territoriais, que foram institucionalizados em 26 de
fevereiro de 2005, através da Resolução nº. 52 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). Os Colegiados Territoriais são
espaços democráticos compostos por diferentes atores sociais, a fim de
formulação

e

gestão

de

políticas.

Sua

composição

deve

conceber

a

heterogeneidade de componentes participantes, oriundos das mais diversas
organizações, empreendedores, que contemplem a diversidade de gênero, raça,
etnia, geração, religião. Tem como funções precípuas a de articular e apoiar os
arranjos institucionais no âmbito do território, bem como promover a elaboração,
acompanhamento e avaliação na execução das ações de desenvolvimento eleitas
pela sociedade civil e poderes públicos no Plano de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PTDRS).
Segundo o CONDARF, são eleitos critérios basilares na composição dos
colegiados, tais como a pluralidade de membros de uma mesma categoria, com
diferentes

compreensões

acerca

do desenvolvimento

territorial sustentável;

diversidade dos atores sociais e representatividade de organizações sociais.
Alguns programas são instituídos e executados pela SDT para transformar a
realidade do Brasil–rural, como o Programa Nacional de Desenvolvimento
Sustentável de Territórios Rurais e o Programa Territórios de Cidadania.
O Programa Territórios da Cidadania tem como objetivo geral a superação da
pobreza e a geração de trabalho e renda no meio rural, por meio de uma estratégia
de desenvolvimento territorial sustentável. Foram utilizados como critérios para
identificação dos pólos de atuação o menor Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), maior concentração de agricultores familiares, comunidades quilombolas,
indígenas, assentados da reforma agrária, maior índice de beneficiários do
Programa Bolsa Família, municípios com baixo dinamismo econômico e maior
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organização social. No ano de 2009, o Território de Identidade de Irecê passa a ser
contemplado no referido Programa.

2.3.2 Educação, desenvolvimento territorial e sustentabilidade
Embora sejam conceitos idealizados distintamente, o desafio posto encontrase no esforço em articular educação, desenvolvimento territorial e sustentabilidade.
No que diz respeito à concepção de educação e desenvolvimento, registro
que se entende a educação como uma iniciativa sine qua non para a promoção do
desenvolvimento, mas compreende-se que o conhecimento por si só e de modo
isolado não é a única condição que garanta a transformação da sociedade em
politicamente justa e igualitária.

Para isso se pede a construção de políticas

públicas locais de desenvolvimento sustentável.
Considera-se que o movimento para a construção de uma educação
significativa, que promova o desenvolvimento sustentável para o Território de
Identidade de Irecê, só será possível de ser traçada a partir e com os seus atores
locais mobilizando suas forças para um projeto social coletivo. Mas, para isso, é
preciso conceber a necessidade do conhecimento da conjuntura político, social,
econômico e cultural em que o homem está inserido e crer no princípio de que é
possível desfazer as desigualdades que lhe impõem.
É nesse contexto que as universidades públicas, como instituições de
pesquisa co-responsáveis pelo desenvolvimento, concebidas como lugar para
suscitar reflexões sobre os conhecimentos produzidos pela humanidade e lugar de
produção de novos conhecimentos, inserem-se neste campo de atuação como um
dos meios de criar condições favoráveis para a emancipação do indivíduo. Poderá,
através de seus Projetos Pedagógicos dos Cursos, possibilitar reflexões para uma
educação crítica e cidadã a partir de um projeto institucional e não disciplinar,
conforme Gadotti (2007).
Para Mutim (2007), o papel da Universidade e das agências formadoras é
desenvolver ações pedagógicas de apoio à gestão social do desenvolvimento
através do fomento do conhecimento científico e difusão de informações aos
trabalhadores, gestores e comunidades. Pensando nisso, neste momento em que a
Universidade tem ênfase na contribuição do desenvolvimento no Território de
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Identidade de Irecê, cabe a UNEB – Campus XVI - Irecê, fazer reflexões sobre o
papel que exerce no Território e trazer a centralidade das questões políticas,
socioambientais, históricas e econômicas que ele apresenta como cenário, a fim de
orientar a natureza do ensino, da pesquisa e da extensão que o Departamento
deverá ou poderá assumir, conforme sua vocação científica.
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3

CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DA PESQUISA

3.1

O TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ
No ano de 2003, iniciou-se a implantação do Território de Identidade de Irecê

a partir da articulação entre representantes de movimentos sociais – pólos sindicais,
ONGs e instituições públicas – EBDA-CODEVASF – para execução da política de
Desenvolvimento Rural Sustentável, proposta pelo MDA no âmbito da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial.
O novo enfoque de gestão inaugura a concepção de planejamento com a
inserção de novos atores sociais. A sociedade civil é chamada para, em parceria com
o Estado, definir as prioridades orçamentárias de sua região. A articulação e o
consenso entre os participantes possibilitaram a destinação dos recursos do
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) na construção de um centro de
abastecimento na cidade de Irecê. Entretanto, a partir de 2004, tornam-se necessárias
a realização de Oficinas Territoriais com o objetivo de elucidar e sensibilizar a
comunidade para a importância de participação na nova abordagem de política de
desenvolvimento, bem como para eleição do Comitê Gestor do Município.
Foi criada a Comissão de Implantação das Ações Territoriais- (CIAT) com a
função de viabilizar a formação do Comitê Gestor e, atualmente, participa da
construção do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável- (PTDRS). A
Comissão é constituída por 66 representantes, 33 do poder público e 33 da
sociedade civil e o Comitê Gestor é composto por 14 membros, 7 do poder público e
7 da sociedade civil. Há também o Núcleo Técnico formado por 7 membros, sendo 4
da sociedade civil e 3 do poder público. Segundo memória do Comitê Gestor,
somente a partir de setembro de 2004 é que o processo de implantação começa a
consolidar-se com o debate sobre os recursos do PRONAF INFRA e serviços para
2004.
Existem ainda, os Comitês de Desenvolvimento Territorial, órgãos do
colegiado superior que funcionam como referência para orientar os processos de
desenvolvimento rural sustentável.
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Os CIAT e os Colegiados Territoriais são compostos por entidades
representantes do poder público e representantes da sociedade civil, conforme
quadro a seguir:
QUADRO 2 - COMPOSIÇÃO DA CIAT
SÃO ENTIDADES REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Agência Estadual e Defesa
Agropecuária da Bahia – ADAB

Associação
Vereadores

Regional

de

Prefeitura Municipal do Território

Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e
Parnaíba – CODEVASF

Conselhos
Municipais
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável (representação)

Serviço Brasileiro de Apoio a
Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Caixa Econômica Federal –
CEF

Companhia
Nacional
Abastecimento – CONAB

de

Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional- CAR

Empresa
Baiana
de
Desenvolvimento Agrícola –
EBDA

Superintendência Estadual
Recursos Hídricos – SRH

de

Universidade do Estado da Bahia
– UNEB (grifo nosso)

Universidade Federal da Bahia –
UFBA

SÃO AS ENTIDADES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Articulação
no
Brasileiro –ASA

Semi-árido

Centro de Assessoria do Assuruá
– CAA

Colônia de Pescadores

COOPRAL

COOAGRI

COOPEDUTRA

COOPERJ

COOPESAGRI

COOPIRECÊ

FARBA

Pólo Sindical de Irecê

Igreja Católica

Federação dos Agricultores na
Agricultura Familiar – FETRAF
Bahia

Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado da Bahia –
FETAG Bahia

Grupo
de
Apoio
e
de
Resistência Rural e Ambiental –
GARRA

Coordenação
de
Trabalhadores/as Acampados/as
e Assentados/as – CETA

Centro de Capacitação em Bases
Tecnológicas para o Semi-Árido –
CEBATSA

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais dos municípios que
compõem o território.

COMITÊ GESTOR: ENTIDADES REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Serviço Brasileiro de Apoio a
Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE.

Conselhos
Municipais
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável (representação)

Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e
Parnaíba – CODEVASF

Companhia
Nacional
Abastecimento – CONAB

Prefeituras
(representante

Caixa Econômica Federal – CEF

de

Municipais

Banco do Nordeste

COMITÊ GESTOR: ENTIDADES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Centro de Assessoria do Assuruá
– CAA

Trabalhadores na Agricultura do
Estado da Bahia- FETAG Bahia

COOPIRECÊ

Coordenação
de
Trabalhadores/as Acampados/as
e Assentados/as – CETA

Federação dos, Fundação de
Desenvolvimento Integrado do
São Francisco – FUNDIFRAN

Grupo de Apoio e de Resistência
Rural e Ambiental – GARRA

Pólo Sindical de Irecê
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As ações do Território de Identidade de Irecê foram ampliadas a partir de abril
de 2006 com a elaboração do PTDRS. Os eixos estratégicos prioritários para o
desenvolvimento foram: economia (mamona e biodiesel, caprinocultura, fruticultura,
agroecologia, trabalho, emprego e renda), ambiental-institucional (revitalização dos
Rios Verde e Jacaré, turismo rural, comunicação e associativismo/cooperativismo),
sociocultural (cultura, educação, saúde e segurança pública) e político institucional.
A UNEB faz parte da elaboração e do acompanhamento do PTDRS através da
representação no eixo de Educação.
No ano de 2009, o governo Federal institui o Programa Territórios de
Cidadania à política de desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê,
destinando R$ 183,5 milhões para ações de apoio a atividades produtivas, de
cidadania e desenvolvimento social e qualificação da infraestrutura. As ações do
Governo Federal são executadas e acompanhadas com a participação e integração
dos Governos Federal, Estadual, Municipais e Colegiados Territoriais.
O Governo Jacques Wagner reconhece e adota a dimensão territorial
desenvolvida pela SDT/MDA como estratégia de desenvolvimento da Bahia,
agrupando os 417 municípios em 26 Territórios de Identidade, a partir dos múltiplos
fatores de identificação territorial tais como: ambiente, economia, sociedade, cultura,
política população.

3.2

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE
IRECÊ
A ocupação do Território de Identidade de Irecê deu-se inicialmente de

maneira lenta, a partir do século XVI, com a busca dos bandeirantes por metais
preciosos nas zonas de minérios do interior, em Rio de Contas, Jacobina, Araçuaí e
Tucambira. O trânsito dos bandeirantes e o surgimento de povoações em torno dos
locais de extração dos minérios provocaram a necessidade de criatórios de gado
para abastecimento dos núcleos urbanos surgidos.
O povoamento do Território de Identidade de Irecê teve seu início no período
de 1549 a 1553, com a ocupação na margem esquerda do Rio São Francisco por
colonos fixados por Francisco Garcia D’Ávila, em terras recebidas pela Coroa
Portuguesa como gratificação em “pacificar” a região do São Francisco pelas vitórias
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contra os índios. Mais tarde, a partir do ano de 1840, com a exploração de minérios
na Serra do Assuruá, originou-se o povoado de Gameleira de Assuruá, no atual
município de Gentio do Ouro, como também pela busca de determinados grupos
sociais por melhores condições de vida no município de Xique-Xique, que se tornou
o maior centro urbano regional da região.
Limitados pelas restrições climáticas, a população do semiárido adotava como
alternativa de sobrevivência o cultivo da cultura de subsistência e de animais que se
adaptavam

às

dificuldades

encontradas,

adotando

ainda

como

estratégia

dispersarem-se em busca de sobrevivência, quando se dava a escassez de água.
Os fluxos demográficos dissiparam-se após o auge do ciclo do ouro na Serra
de Assuruá e os garimpeiros passaram a exercer atividades de agricultores ao longo
do Território.
No final do século XIX, uma grande estiagem provocou a ocupação do
Território em áreas menos afetadas pelo fenômeno. As características do clima, solo
e recursos hídricos levaram famílias a estabelecerem-se no município de Mundo
Novo e no município de Macaúbas, surgindo posteriormente os povoados de
América Dourada, Rochedo (Ibititá), Canarana e Canal (João Dourado). As
condições propícias do solo resultaram em boas safras de milho, feijão e algodão.
Destacaram como líderes dessa retirada, Martiniano Marques Dourado e Clemente
Marques Dourado, que espalharam seus descendentes pela região, conquistando
liderança e prestígio.
Posteriormente, nova estiagem levou à ocupação de terras no Platô de Irecê
que, embora tivesse escassez de chuvas, o terreno destinado à agricultura
possibilitou o surgimento do povoado de Caraíbas, posteriormente, transformado no
povoado de Irecê, sob a comarca do município de Morro de Chapéu, que passou à
condição de município no ano de 1926. Segundo a Comissão de Planejamento
Econômico - CPE (1994), a expansão do povoamento deu-se a partir da década de
1920.
Conforme estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI, 2000), a expansão demográfica dessa área mantém relação com o
crescimento da economia regional. Destacam-se três períodos que marcaram e
configuraram o quadro econômico da região: até a década de 1940, a região
possuía pequena população e a agricultura era voltada essencialmente para a
subsistência (milho, feijão e mandioca) ou pecuária bovina; a partir da década de
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1940 até a década de 1960, deram-se saldos migratórios devido à expansão da
agricultura comercial e à introdução de técnicas nas atividades produtivas, porém,
ainda dependente de chuvas e políticas agrícolas do Governo; de 1980 até 1990,
apresentaram taxas de crescimento tanto na economia como demográfica
superiores ao do Estado, incentivadas pelas políticas agrícolas de financiamento.
O Território de Identidade de Irecê abrange uma superfície territorial de
27.490,8km2, correspondendo a 4,6 % da superfície estadual. Localiza-se no Centro
Oeste da Bahia, na zona fisiográfica da Chapada Diamantina Setentrional, composta
pelos municípios de: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum,
Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da
Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulugum do Morro, Presidente Dutra, São
Gabriel, Uibaí, Xique-Xique. No anexo, vê-se o mapa do Território de Identidade de
Irecê, conforme o MDA.
O Território de Irecê encontra-se localizado no Polígono da Seca, portanto, o
clima é classificado como semiárido e define-se por apresentar uma estação de
estiagem que perdura aproximadamente nove meses no ano, com um breve período
de chuva de três meses. As chuvas são irregulares, podendo variar de 200 a
1.000mm por ano.
A má distribuição das chuvas, seguramente, é o problema mais grave dessa
região que às vezes gera a redução da produtividade ou a perda de plantações. A
síntese do clima é a catinga, vegetação que permanece a maior parte do tempo
seca e aparentemente morta, na qual preponderam os mandacarus, os xique-xiques,
os facheiros, os umbuzeiros, as aroeiras, as quixabeiras, barrigudas, entre outras.
Quanto ao relevo, podem ser observadas três áreas: o platô, área de
localização de Irecê, ocupando cerca de 60% da região, com solos férteis,
entretanto, dependentes de águas de chuvas e subterrâneas, onde se, concentra a
maior área de produção regional; os baixios, que contornam o platô do lado oeste e
leste, com oferta de água subterrânea e superficial, mas solos fracos; e a serra
próxima à Chapada Diamantina Setentrional, com clima frio e úmido, mas solos de
baixa fertilidade. (BASTOS, 2006)
A produção agrícola é constituída do cultivo de mamona, beterraba, milho,
feijão, cebola, pinha, e a pecuária é limitada com maior expressão nas áreas de
Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Central e Jussara, com criação de caprinos e
ovinos. Na tabela 1, em anexo, é possível identificar que, apesar de o Território de
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Identidade de Irecê estar localizado no semiárido nordestino, despontam com os
produtos mais importantes da agricultura irrigada, como cenoura, beterraba e
cebola. Os principais produtos da cultura de sequeiro são o feijão, o milho e a
mamona.
O setor industrial concentra-se nos gêneros de produtos alimentares e de
minerais não metálicos no município de Xique-Xique. A extração é representada
pelos garimpos de cristal de rocha, de pedras semipreciosas, de mármore e de
fosfato, entre os municípios de Irecê e Lapão. A tabela 2, em anexo, destaca as
principais ocorrências minerais do Território.
Na região, prevalecem solos rasos e medianamente profundos, passíveis à
erosão, permeáveis, com boa porosidade e fertilidade natural elevada. Todo o
Território é carente de recursos hídricos superficiais. A malha hidrográfica é formada
pelos riachos do Jaú e Baixão do Gabriel, ambos vinculados à bacia do Rio São
Francisco. Encontra-se localizada na sub-bacia hidrogeológica Irecê-Jussara, que se
caracteriza pela predominância de níveis de profundidades inferiores a dez metros,
especialmente nas proximidades de Presidente Dutra. Atualmente, a irrigação, o
sequeiro e a pecuária constituem-se as principais atividades econômicas exercidas
pelos agricultores.
Conforme dados IBGE, esta região contava, em 2007, com uma população
estimada de 381.533 habitantes, dos quais a população urbana é composta de
223.664 habitantes, enquanto a população rural, de 157.871 habitantes. Em anexo,
a tabela 4, especifica os dados mencionados de todos os municípios do Território de
Identidade de Irecê. Apesar da maioria dos municípios possuírem maior
concentração da população na zona urbana, é notável sua característica rural,
confirmando o conceito de continuum rural-urbano, pólos com territorialidades
distintas, mas numa rede de relações intensas.
Segundo dados do IBGE 2000, o Território de Identidade de Irecê tem 37.866
agricultores familiares, 1.620 famílias assentadas, 2.413 famílias de pescadores e 13
comunidades quilombolas. Os municípios apresentam Índice de Desenvolvimento
Humano baixo, destacando-se os municípios de América Dourada, Gentio do Ouro,
Jussara, Mulungu do Morro, Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique entre os mais baixos,
conforme a tabela 5 ao final desta dissertação.
A população migratória do município de Irecê possui um nível de
escolarização com 2% com 15 ou mais anos de estudo, enquanto que o município
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de Xique-Xique apresentou 0,7; o município de Barra de 0,3% com 15 anos ou mais
de estudo segundo fonte do IBGE, Censo Demográfico de 2000. Ainda analisando
os dados do Censo 2000, o município de Irecê possui um maior grupo com
escolarização com 4 a 7 anos (26,3) de estudo, seguindo de grupos sem instrução e
menos de 1 ano (24,45), enquanto que Xique-Xique apresenta população sem
instrução ou 1 ano de instrução de 39,3 e Barra com 43,8. A tabela 6 demonstra o
número de matrículas no Ensino Fundamental no ano de 2006. Observa-se que dos
20 municípios, apenas América Dourada, Barra do Mendes, Gentio do Ouro,
Ibipeba, Ibititá, Itaguaçu da Bahia, São Gabriel e Uibaí possuem maior número de
matriculados na zona urbana.
A cidade de Irecê possui centralidade14 em relação aos outros municípios do
Território, quer seja pela localização geográfica privilegiada em recursos hídricos,
com acessos às cidades e regiões vizinhas, quer pela oferta de serviços à
população, provocando no ano de 2000 um deslocamento da população rural para
concentrações urbanas.
A migração para o Território de Identidade de Irecê e o crescimento não
acompanhado por uma infraestrutura básica existente comprometeu as demandas
da população. Segundo o PTDRS do Território de Identidade de Irecê, 2004, entre
as principais carências estão à insuficiência na eletrificação rural, a falta de estradas
vicinais, a inexistência de infraestrutura hídrica para a irrigação; somadas a elas, as
construções desordenadas em bairros periféricos, a falta de saneamento básico, a
ausência de local adequado para destinação dos resíduos sólidos, causando
poluição das águas subterrâneas do platô, e esgotamento sanitário precário.
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, em 1991, as cidades que
possuíam instalações de esgotos adequadas eram Barra do Mendes (68,5%) e Uibaí
(50,5%). As demais variavam de 0,1% (Mulungu do Morro) a 44% (Presidente Dutra).
A despeito do que até aqui foi discutido nesse capítulo, as tensões sociais e
as políticas mobilizam a organização do poder público e da sociedade civil, de
grupos sociais, de segmentos econômicos, entre outros, para um enfrentamento das
situações que são agravadas pelo mau uso dos recursos naturais que tem como
resultado o empobrecimento da região.

14

Centralidade é a capacidade de atrair fluxos de pessoas de outras localidades, associada à presença de
equipamentos, serviços e setores estratégicos; o que faz com que determinado lugar situe-se numa posição
hierárquica superior a outros menores, completando-os no que se refere às necessidades funcionais.
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Entendendo que a divisão territorial é uma política de gestão adotada a fim de
reduzir as disparidades regionais e a pobreza, no capítulo I foi abordado o conceito
de desenvolvimento para assegurar a compreensão dada no enfoque de gestão
social adotado pelo MDA.

3.3 A TERRITORIALIZAÇÃO DA UNEB
A necessidade de compreensão de como se deu a expansão da Universidade
no Estado da Bahia, e do que significava uma universidade multicampi, surgiu desde
os tempos de ingresso na educação superior, ao vivenciar as conseqüências de sua
expansão, desde a oportunidade na formação profissional em nível superior na
região de moradia, com melhores condições financeiras para permanência no curso,
até a possibilidade de articulação com o território onde a Universidade estava
inserida, quer seja através do desempenho profissional, quer seja na discussão e na
atuação das demandas existentes. A multicampia proporcia condições para uma
formação aproximada do contexto onde se reside e atua profissionalmente. A
atuação profissional como docente nos Campus de Jacobina e Irecê, em programas
de Formação da Rede UNEB 2000, como coordenadora do Colegiado de Pedagogia
e na direção do DCHT – Campus XVI - Irecê permitiu a vivência com as dificuldades
e potencialidades da multicampia.
Observa-se na literatura brasileira uma lacuna na abordagem da multicampia.
Será feita referência aos estudos inovadores de Fialho (2005) para compreensão da
UNEB, bem como da relação do DCHT – Campus XVI – Irecê – BA com o
desenvolvimento territorial. Segundo Fialho (2005, p. 51), “O modelo multicampi é
uma forma consagrada para dizer de uma modalidade de ensino superior que não
se prende a um único espaço geográfico”.
Para a autora, os conceitos acerca de multicampi e campus universitário
ainda são inacabados. Segundo Cunha (1998,) citado por Fialho (2005), campus é
compreendido como um espaço contínuo, delimitado e exclusivo, onde se reúnem
os edifícios de uma universidade, podendo ser situado dentro da cidade, na sua
periferia ou fora dela. Fica-se, portanto, com a observação de que não é a dispersão
das unidades que fazem dela uma universidade multicampi, a designação deve
apontar a organicidade do modelo universitário.
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A presença da universidade multicampi em determinadas regiões oportuniza a
convivência com as demandas do Território mais de perto e através de sua
participação poderá contribuir para o desenvolvimento daquela região. Assim, a
universidade, de fato, poderá assumir o seu papel vivenciando suas diversidades. A
esse respeito Fialho (2005), assinala:
[...] Pelo contrário, o que essas características ressaltam é a sua direta
implicação com questões como: ocupação do território regional e urbano;
inter-relação com essas realidades sociais, históricas, econômicas, etc.
constitutivas, inclusive do contexto onde se encontra instalada;
possibilidades de atuação sobre essas realidades e de modificação dos
seus quadros sociais e históricos; limitações à sua ação enquanto
condicionada, também pelos níveis de desenvolvimento das suas bases
físico-locacionais.

Diante do que mostra a autora, conclui-se que os Departamentos instalados
no interior do Estado possuem marcas próprias, configuradas a partir da sua
articulação com os Territórios presentes. A articulação nesta dissertação não é
apenas entendida como o estabelecimento de interação e parcerias com pessoas e
organizações, de forma organizada com missão e objetivos específicos, mas no
efetivo compromisso com os interesses e necessidades sociais. Para Pimenta
(2008), a interação depende de como se processa a gestão da universidade na
administração das relações de poder, com as quais convive interna e externamente,
e na priorização das ações e atividades que favoreçam o alcance desses objetivos.
A oferta de novas unidades requer, para sua gestão, autonomia nas
atividades didáticas e científicas. A universidade multicampi não pode e não deve
ser atendida com a mesma política das universidades brasileiras, posto que
apresentam configurações específicas. Embora atreladas a uma “central”, cada
Departamento apresenta territorialidades diversas, necessitando de uma política
para tais especificidades.
É interessante ressaltar que Fávero (2000) chama a atenção que não se deve
confundir autonomia com soberania. Para a autora, autonomia não significa que não
existam diferentes graus de poder, mas que prevaleça a vontade comum. Importante
lembrar que, na universidade multicampi, esse jogo democrático amplia-se,
considerando as marcas diferenciadas que imprimem e que novos atores sociais
locais são incorporados à vida da universidade.
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A descentralização da UNEB para o interior tem respaldo legal na
Constituição de 1988, nas Disposições Transitórias em seu artigo 60, recomendando
o critério de densidade populacional para sua expansão, conservando-se até o ano
de 1996, através da Emenda Constitucional nº. 14 de 12 de Dezembro.

3.3.1 A educação superior no território baiano
A Bahia foi quem primeiro abrigou a educação superior no Brasil. Por muito
tempo teve como referência uma universidade federal localizada na capital do Estado
e, no interior, uma universidade estadual, UEFS. A expansão da educação superior
esteve por um bom tempo atrelado a práticas ajustadas ao desenvolvimento
econômico do mercado a que estão ligados, relacionando educação superior à
economia. Nasceram, então, a Escola de Geologia, integrada ao Instituto de
Geociências da UFBA, a fim de atender à demanda de exploração e refino de petróleo
na Bahia; a Escola de Administração para gestão de empresas, as faculdades de
formação de professores, devido à expansão do ensino e a Escola de Agronomia Cruz
das Almas, relacionada à lavoura de cana do Estado. (FIALHO, 2005, p. 26)
A partir da década de 60, nascerem várias universidades baianas de iniciativa
privada, tais como Universidade Católica de Salvador (UCSAL), Escola Superior de
Estatística e Escola Baiana de Medicina, Faculdade Olga Metting (FAMETTIG),
Escola de Agrimensura – Escola de Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia,
Faculdades Católica de Ciências Econômicas (FACCEBA), Faculdade de Educação
da Bahia (FEBA), Faculdade de Turismo, Faculdade de Administração e Comércio
Exterior; Faculdade de Ciências Contábeis da Fundação Visconde de Cairú,
Faculdade de Ciências Contábeis de Jequié e de Educação Física de Ibicaraí,
Faculdade Rui Barbosa. Na década de 90, são criadas a Escola Baiana de
Administração, o Instituto de Educação Superior Unyanha de Salvador; Faculdade
Baiana de Ciências Contábeis e Faculdade Jorge Amado, Faculdade de Tecnologia
Empresarial (FTE, Faculdades Hélio Rocha e Faculdade Social da Bahia. A partir de
2000, a Faculdade de Ciências Gerencias da Bahia (Unicenid) e, por fim, as
Faculdades Integradas Ipitanga (Unibahia) e a Faculdade Cidade de Salvador.
Somente a partir da década de 70, com o Plano Integral de Educação e
Cultura, o Governo do Estado da Bahia decide descentralizar a oferta de educação
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superior da capital e de grandes centros para o interior do Estado, a fim de garantir a
demanda da formação dos profissionais em suas regiões e, posteriormente, atender
às demandas sociais e econômicas locais, impedindo, com tal medida, migrações
para os grandes centros. No que diz respeito à ampliação de campi universitário, tal
política teve início em 1967-1971, no governo de Luiz Viana Filho. Prosseguindo,
nos anos posteriores, nos governos de Antonio Carlos Magalhães, (1971-1975;
1979-1983; 1991-1995); João Durval Carneiro, (1983-1987); Waldir Pires–Nilo
Coelho, (1987-1999); Paulo Souto (1995-1999; 2003 – 2007) e César Borges (19992002). (PIMENTA, 2008; BOAVENTURA, 2005)
No ano de 1984, no Governo de João Durval Carneiro, tendo como Secretário
de Educação, o prof. Edivaldo Machado Boaventura, foi delineado o Plano de
Educação e Cultura do Estado da Bahia 1984-1987, apontando como uma das
linhas de ação da Secretaria a interiorização da educação superior, através do
fortalecimento das universidades estaduais existentes, criação de outras unidades,
observando suas peculiaridades e vocações. Segundo o Secretário, para que o
sistema estadual se desenvolvesse, deveria contemplar todos os níveis de Ensino
articuladamente.
A interiorização do ensino superior, através do fortalecimento das
universidades estaduais de Feira de Santana e Sudoeste e da
transformação da antiga Superintendência de Ensino Superior do Estado da
Bahia, uma federação de escolas superiores, na Universidade do Estado da
Bahia – UNEB, com vistas a desenvolver de forma harmônica e planejada, a
educação superior, promovendo a formação, o aperfeiçoamento dos
recursos humanos, a pesquisa e a extensão, bem como estimulando a
implantação de cursos e campi universitários nas regiões do estado,
observadas suas peculiaridades e vocações. (BOAVENTURA, 1984, p. 41)

Assim, essa nova configuração organizacional da universidade possibilita a
expansão das atividades de educação superior com um olhar voltado para diversos
contextos e ainda a importância do local onde se desenvolve como sustentáculo para
o cumprimento das funções de ensino, pesquisa e extensão. Estudos de Fialho (2003)
advertem para a relevância dos olhares sobre a inserção da universidade nas
demandas do território, não só como condição para o desenvolvimento da própria
universidade, mas também implica na discussão das condições e necessidades
locais.
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Atualmente, a educação superior do Estado da Bahia consta com as
seguintes Universidades: Universidades de natureza unicampi, a Universidade de
Feira de Santana (UEFS) 1979, e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
1991; de natureza multicampi: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb),
1983, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 1983; as universidades federais:
Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade do Vale do São Francisco
(UNIVASF) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); e duas
particulares: a Universidade Salvador (UNIFACS) e a Universidade Católica de
Salvador (UCSAL) e as muitas outras faculdades iniciativa privada.
Segundo Marcelo Rocha, diretor da Associação Baiana de Entidades
Mantenedoras do Ensino Superior (ABAMES), em depoimento no Jornal A Tarde,
em 28/8/2009, a Bahia tem cerca de 50 faculdades privadas na capital e 152 no
interior do Estado. Atualmente, assiste a entrada de grupos estrangeiros com a
associação feita pela Jorge Amado e uma universidade americana e a FanoC
(Instituição que adquiriu a Ruy Barbosa, ÁREA 1 e FTE), graças a união com banco
suíço.

3.3.2 A Universidade do Estado da Bahia
A Universidade do Estado da Bahia foi criada através da Lei Delegada nº. 66,
datada de 1º de junho de 1983. Sua autorização para funcionamento veio através do
Decreto Federal nº. 92.937, de 17 de julho de 1986, com o objetivo de desenvolver
atividade de educação superior no Estado, em substituição a Superintendência do
Ensino Superior do Estado da Bahia (SESEB). Segundo o Decreto, é mantida pela
Autarquia Universidade do Estado da Bahia, em sistema multicampi de
funcionamento, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura da Bahia com sede e
foro na capital do Estado. O Decreto Estadual nº. 31.299, de 30 de novembro de
1984, aprova o Regulamento da instituição e concebe campi a qualquer uma das
bases físicas integradas nas quais são desenvolvidas as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
A UNEB originou-se a partir do Centro de Educação Técnica da Bahia
(CETEBA), extinto em 30 de dezembro de 1980, dando lugar a SESEB, vinculada à
Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia, criada para integrar unidades
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de Sistema Estadual do Ensino Superior, a saber: CETEBA, Faculdade de
Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF), Faculdade de Formação de
Professores de Alagoinhas (FFPA), Faculdade de Professores de Jacobina (FFPJ),
Faculdade de Professores de Santo Antonio de Jesus (FFPSAJ), Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Caetité (FFCLC), Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Juazeiro (FFCLJ). Em 1 de junho de 1993, passa a denominar-se
Universidade do Estado da Bahia, sob forma de sistema multicampi de educação,
ficando constituída pelas sete unidades herdadas da SESEB, mais a Faculdade de
Educação do Campus I e a Faculdade de Educação de Senhor do Bonfim.
Para Boaventura (2005, p. 32), tal ampliação deveria considerar “às variações
e especificidades da relação oferta/aluno de cada região” privilegiando “a formação
de professores de 1º grau, em especial para aquelas áreas mais carentes como préescolar, alfabetização de crianças e adultos e educação continuada”. Segundo
depoimentos do professor Edivaldo Boaventura (1998), a implantação da UNEB
demandou esforços árduos e auxílios com as vivências da UNESP e universidades
canadenses que já haviam consolidado experiências na construção de uma
Universidade Multicampi.
No ano de 1995, a UNEB adquire seu reconhecimento como Academia,
através da Portaria Ministerial nº. 909, de 31 de julho de 1998, do Ministério de
Educação e Cultura.
Em 1997, através da Lei Estadual nº. 7.176/97, regulamentada pelo Decreto
Governamental nº. 7.223/98, de 20 de janeiro de 1998, foi instituído o regime de
Departamentos. Um dos objetivos que compete à UNEB está em estimular a criação
de cursos e campi universitários em diversas regiões do Estado, para promover a
pesquisa, o ensino e a extensão observadas as suas peculiaridades.
A UNEB completa, no ano de 2009, 26 anos de fundação com marcas
significativas para o desenvolvimento do Estado da Bahia, no âmbito da graduação,
com a oferta de 137 cursos e 97 programas especiais de formação, e investidos
recursos para a pós-graduação e a extensão, buscando beneficiar o maior número
de pessoas atendidas.
Atualmente, dos 137 cursos ofertados, 37 são bacharelados e 100 são
licenciaturas disseminados nos 29 departamentos, que se distribuem em 24
municípios, em 26 Territórios de Identidade do Estado da Bahia; 1 curso de pósgraduação em nível de doutorado em Educação; 15 cursos de pós-graduação em
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nível de mestrado; 15 cursos de pós-graduação em nível de especialização lato
sensu; 30 Projetos e Cursos com 54.883 pessoas atendidos; 6 Programas de
extensão, com 52.219 beneficiados, e 35 cursos de extensão por Departamento com
1.584 beneficiados. Ainda a UNEB oferece a Rede UNEB 2000, que forma os
educadores em exercício em redes municipais de ensino de 137 municípios do
Estado da Bahia e mantém o Curso de Graduação em Administração realizado por
27 Universidades públicas brasileiras, sob a coordenação do Ministério da
Educação, em parceria com o Banco do Brasil. O Projeto Piloto da Universidade
Aberta do Brasil inclui 10 mil estudantes em todo território nacional. Na Bahia e em
Sergipe, atende a 627 estudantes. O Curso tem duração 4,5 anos, com carga
horária total de 3000 horas.
A autarquia Universidade do Estado da Bahia integra o orçamento do Estado
considerando o artigo 262 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989, que
assim expressa: “O ensino superior, responsabilidade do Estado, será ministrado pelas
Instituições Estaduais do Ensino Superior, mantidas integralmente pelo Estado [...]”.

3.3.3 A educação superior no Território de Identidade de Irecê
No Território de Identidade de Irecê a educação superior chegou em 1998
através da Universidade do Estado da Bahia, com a criação do Núcleo de Ensino
Superior (NESIR), vinculado ao Departamento de Paulo Afonso, oferecendo o Curso
de Pedagogia com Habilitação nas Matérias Pedagógicas do 2º Grau. Não é o único
referencial de educação pública de ensino superior; a UNEB está presente, desde
2002, no município de Xique - Xique, com o Departamento de Ciências e
Tecnologias- DCHT- Campus XXIV, ofertando a Licenciatura em Letras. Também
está presente no Território a iniciativa privada, com a modalidade presencial ofertada
pela Unidade de Ensino Superior do Sertão (UESSBA) e a Universidade Federal da
Bahia (UFBA) com a formação em serviço dos professores da Rede Municipal de
Ensino. Na modalidade a distância, o Território conta com as seguintes instituições:
Universidade do Paraná (UNOPAR), a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC),
as Faculdades Montenegro, Educação a Distância Continuada (EADCON), a
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e a Universidade Salvador (UNIFACS)
conforme quadros a seguir:
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Quadro 3 - Instituições de educação superior no TII – modalidade
presencial
INSTITUIÇÃO

ANO

MUNICÍPIO

UESSBA

2002

Irecê

UFBA (formação professores da Rede
Municipal)

2004

Irecê

CURSOS

Nº DE
GRADUANDOS

Administração

257

Pedagogia

221

Pedagogia

197

Total

675

Fonte: Dayse Lago de Miranda

Quadro 4 - Instituições de Educação Superior no TII – Modalidade a Distância
CURSOS

Nº DE
GRADUANDOS

Irecê

Administração, Análise
de Desenvolvimento de
Sistemas
Ciências Contábeis,
Pedagogia,
Serviço Social

811

João Dourado

Administração
Letras
Pedagogia
Serviço Social

320

Lapão

Biologia
História
Letras
Pedagogia

90

Pres. Dutra

Biologia
História
Letras
Matemática
Normal Superior

150

2008

Irecê

Adm. Empresas
Biologia
História
Letras com Inglês
Pedagogia
Serviço Social

196

Faculdades Montenegro

2006

Irecê

Educação Física
Teologia

35
40

EADCON

2008

Irecê

Administração
Análise e
Desenvolvimento de

243

INSTITUIÇÃO

ANO

2005

MUNICÍPIO

UNOPAR

2005

2007

2006
FTC
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Sistema,
Ciências Contábeis,
Serviço Social
Letras,
Pedagogia

ULBRA

Pedagogia
Letras
Serviço Social

114

Pedagogia

169

Serviço Social

50

Itaguaçu da
Bahia

Letras

18

Pedagogia

13

2007

Barra do
Mendes

2006

Xique-Xique

2006

UESC/UAB

A
iniciar

Irecê

Letras Vernáculas

49

UNEB/UAB

2009

Irecê

Matemática

38

UNEB/UAB

2009

Irecê

Química

34

UNEB/UAB

2009

Irecê

História

48

UFRGS em parceira com
UFBA/UFAL/UDESC/
UFMT/UNIR/UFES

2008

Irecê

Música

83

UNIFACS

2005

Xique-Xique

Pedagogia

20

Irecê

Matemática

24

Total

2.545

Fonte: Dayse Lago de Miranda

A possibilidade de implantação da educação superior pela iniciativa privada é
amparada pela legislação brasileira, reforçada pelas recomendações do Banco
Mundial, ao argumentar que o atual sistema público de ensino não tem condição de
assumir a oferta da educação superior devido a sua grande demanda, como também
recomenda outras modalidades de financiamento desvinculadas do sistema público.
Nesse sentido, convém o registro que, dentre os países da América Latina, o Brasil
é o país que possui o menor índice na oferta de educação superior. Em
conseqüência dessa nova visão, assistimos nos Governos de Fernando Henrique
Cardoso e no de Luis Inácio Lula da Silva a construção de mecanismos que
asseguram o ajuste à lógica privatista.
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3.3.4 O Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias– DCHT - Campus
XVI
O DCHT – Campus XVI – Irecê está localizado no município de Irecê, a
478km de Salvador, na região da Chapada Diamantina Setentrional. Foi fundado em
27 de setembro de 1994, através da Lei Estadual nº. 6.601, como Centro de
Educação Superior de Irecê (CESI) vinculado à UNEB e posteriormente reativado
como o Núcleo de Ensino Superior de Irecê- NESIR.
O processo de instalação do Campus XVI - Irecê foi iniciado através da
Resolução CONSU nº. 138/96 autorizando a oferta de 40 vagas no Curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Magistério das Matérias
Pedagógicas de 2º Grau do Centro de Ensino Superior de Paulo Afonso (CESPA),
para atendimento da demanda no Território de Identidade de Irecê. Em virtude das
mudanças trazidas pela Lei nº. 9394/1996/LDBEN que, em no artigo 82, ao prever a
exigência de nível superior para o ingresso de professores em todos os níveis do
ensino a partir de 2007 o Curso de Pedagogia passa a ser ofertado como
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil e Magistério
do Ensino Fundamental nas Séries Iniciais, reconhecido através do Decreto
Estadual nº. 10.074/2006.
No ano de 2000, através da Resolução nº. 005/2000/CONSAD, publicada no
Diário Oficial de 30 de agosto de 2000, o NESIR passou a denominar-se
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – DCET– Campus XVI - Irecê,
desvinculado do Departamento de Educação – DEDC– Campus VII, Paulo Afonso,
através do Decreto Estadual nº. 7.839, que aprova a proposta do Conselho de
Administração (CONSAD/UNEB), ministrando o curso de Pedagogia Educação
Infantil com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais.
Atualmente, o DCHT – Campus XVI – Irecê oferece o Curso de Pedagogia e
desde 2004, o Curso de Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas
em Língua Portuguesa, conforme consta a Resolução CONSU nº. 228/2004.
Oferece ainda a graduação em Administração para funcionários técnicoadministrativos da DIREC, da UNEB e do Banco do Brasil, na modalidade de
Educação a Distância com 24 graduandos e o Programa Especial para Formação de
Professores do Estado (PROESP), Licenciatura em Letras com 47 alunos, e em
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Geografia com 45 graduandos. Em pós-graduação proporciona a especialização em
Gestão de Organizações Educacionais com autorização para oferta de duas turmas.
No ano de 2003 o Campus XVI - Irecê passa a fazer parte no Colegiado
Territorial do Território de Identidade de Irecê, assumindo a coordenação do Eixo de
Discussão de Educação do Campo. Como reconhecimento da potencialidade da
Universidade em contribuir para a educação do Território, foi aprovado para o ano
de 2009 a Criação do Centro de Pesquisa de Educação do Campo nos espaços do
Departamento, com recursos oriundos de PROINF/SDT e, em 2010, o valor de
R$125.000,00 para implementação do referido Centro. O valor de R$125.000,00 foi
destinado à formação dos profissionais em Educação do Campo e na orientação
para reformulação dos currículos das escolas rurais.
O corpo docente do DCHT – Campus XVI é composto por 33 professores, a
sua maioria por professores com pós-graduação em nível latu-sensu, e apresenta
em seu quadro 15%de professores contratados sob o Regime Especial de Direito
Administrativa (REDA), conforme quadro 6, em anexo.
De acordo com os dados do Núcleo de Pesquisa e Extensão do DCHT –
Campus XVI - Irecê, os projetos de extensão são em número bem maior que os
projetos de pesquisa (vide, quadro 8), devido à reduzida quantidade de
pesquisadores pós-graduados em nível de Mestrado e Doutorado no Departamento.
Assim, tem-se tornado um Departamento com maior ênfase no ensino.
Segundo dados da Secretaria Acadêmica da UNEB, nesses 12 anos de
existência do DCHT- Campus XVI - Irecê graduaram-se 528 alunos, sendo 133 da
Rede UNEB 2000, nos municípios de Xique - Xique, Barra do Rio Grande, Lapão e
São Gabriel.
No ano de 2008, o DCHT – Campus XVI, após 10 anos de intensas lutas da
comunidade unebiana, somadas à União dos Prefeitos do Platô de Irecê (UNIPP),
sociedade civil organizada e políticos locais, foi inaugurada a sede própria do
Campus, primeiro prédio totalmente adaptado aos portadores de necessidades
especiais da Universidade do Estado da Bahia. O novo prédio possui projeto
arquitetônico fornecido pela Superintendência de Construções Administrativas da
Bahia (SUCAB) e desenvolvido pela UNEB. Está localizado na Estrada Velha de
Irecê, transversal à Rodovia BA-052, próximo à estrada de acesso a Angical. Possui
área construída num total de 412,00m² em dois pavilhões com dois andares, ligado à
área de circulação, escadas e elevador adaptado para portadores de necessidades
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especiais. Localizam-se na parte térrea quatro salas de aula, banheiros masculinos
e femininos, biblioteca, auditório, central telefônica e sala para Diretório Acadêmico.
No pavilhão superior, localizam-se pavilhão administrativo com sala para direção,
sala professores, Núcleo de Pesquisa e Extensão, sala para Secretaria Acadêmica,
sala da administração do curso de Administração a Distância, Projetos Especiais
para curso de Pós-Graduação, sala para Setor Financeiro. No pavilhão de aulas,
três salas de aulas, um Laboratório de Informática, uma sala para o Diretório
Acadêmico, copa e banheiros masculinos e femininos. São salas amplas, com boa
luminosidade e ventilação. A parte externa do prédio possui amplo estacionamento,
lanchonete, quadra poliesportiva e um grande jardim com árvores e plantas nativas
da região. Apesar de recém-construído, o prédio já apresenta déficit de salas de aula
e, portanto, já se encontra em construção um prédio com novas salas.
O DCHT – Campus XVI - Irecê possui o forte desafio de pensar a educação
superior no Território de Identidade de Irecê. Para conhecer ou identificar o que se
tem produzido nessa área, foi necessário consultar os autores que têm se dedicado
ao tema, analisar os documentos da UNEB, observar e fazer registros de reuniões
do Fórum de Desenvolvimento Territorial e analisar os depoimentos da comunidade
acadêmica sobre a relação entre a Universidade e o Desenvolvimento Territorial,
comparando-as com as de representações do Poder Público e Movimentos Sociais
atuantes na Gestão Social do Território de Identidade de Irecê/BA sobre as mesmas
questões formuladas aos gestores, técnicos-administrativos, professores e alunos do
DCHT – Campus XVI - Irecê. Este ponto será retornado no próximo capítulo, quando
serão descritos os procedimentos metodológicos da pesquisa.
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4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O processo de investigação levou em conta a complexidade e o trajeto
próprios de uma pesquisa no campo da educação, voltada para a compreensão da
relação entre a Universidade Pública Estadual e o Desenvolvimento Territorial.
Exigia explicitar a complexa trama de influências mútuas que pode ser observada ao
se tomar um campo empírico delimitado como é o caso desta pesquisa. Logo de
início, surge a questão da objetividade científica e a impossibilidade de apreender a
realidade de maneira absoluta. Desse modo, embora haja um planejamento e ordem
interna em uma pesquisa é preciso que se considere que o fazer singular de um
pesquisador possibilita leis e dinâmica própria para a pesquisa e seus
procedimentos metodológicos.
A pesquisa apresenta características de natureza descritiva, pois as
proposições efetuadas pretendem descrever e interpretar a realidade investigada. A
pesquisa descritiva tem como objetivo principal expor características de determinada
população ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre os
fatores relacionados com o fenômeno estudado. (GIL, 2008). Sua abordagem atende
aos preceitos de uma investigação qualitativa quando, conforme Minayo (2007, p.
24):
[...] reponde a conceitos muitos particulares. Ela se ocupa, nas Ciências
Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.

Apresenta ainda as características de uma pesquisa qualitativa apontadas por
Bogdan e Biklen (1994), posto que exibe o ambiente natural e o pesquisador como
instrumentos essenciais para coleta dos dados; os dados coletados são descritivos,
apresentando descrição de características da UNEB e do Campus XVI, bem como
de acontecimentos e eventos do Território de Identidade de Irecê.
Por ser uma profissional do quadro do Campus XVI - Irecê e moradora na
cidade de Irecê, fui muitas vezes convidada para participar, e participei, de eventos
promovidos pelo Fórum de Desenvolvimento Territorial, que possibilitaram uma
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percepção do arranjo institucional comprometido com a gestão compartilhada das
políticas públicas, bem como permitiram ampliar a compreensão sobre a
territorialidade da Universidade.
Os motivos da escolha de um estudo de caso já foram apontados na
introdução dessa dissertação. Cabe nesse capítulo explicitar um pouco mais acerca
de como os procedimentos metodológicos foram se delineando.
A escolha do estudo de caso deu-se considerando ainda que:
a) O objeto da pesquisa pode ser tratado em seu contexto natural,
possibilitando sua compreensão;
b) A possibilidade de compreensão do contexto na qual o objeto está
inserido;
c) A natureza dos objetivos propostos;
d) A possibilidade em apreender os significados que os entrevistados dão ao
objeto de pesquisa;
e) Na condição de pesquisadora estou implicada no objeto da pesquisa, à
medida que faço parte do corpo docente da Instituição pesquisada;
f) A admissão da compreensão de um acontecimento contemporâneo;
g) O consentimento da utilização de várias fontes de evidência.
Tomando também como base os estudos de Bassey (1999) citado por
Bianchetti (2008, p. 175), esta pesquisa é descritiva, pois considera o contexto para
uma melhor compreensão do objeto investigado e nele não se esgota o estudo. Por
isso, poderá ser utilizada como material de referência em outros estudos de caráter
mais explicativo que venham a ser empreendidos no futuro.
Quanto à abordagem, compreendendo que se enlaçam na constituição do
objeto de estudo, não se pretende polarizar entre abordagem qualitativa e
quantitativa. Ela traz dados estatísticos para análise e compreensão do lócus da
pesquisa, contudo, lembrando sempre que dados numéricos por si só não revelam o
contexto da pesquisa, antes, porém, servem como uma fonte de interpretação do
objeto a ser estudado e merecem um tratamento interpretativo.
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4.1

Os sujeitos da pesquisa

A fim de revelar a multiplicidade de dimensões presentes na análise da
relação Universidade e Desenvolvimento Territorial, a escuta a diferentes sujeitos da
pesquisa se fez necessário. Assim, foram partícipes dessa pesquisa pessoas que
estão imbricadas na relação UNEB-DCHT – Campus XVI – Irecê e Território de
Identidade de Irecê, pertencentes do quadro da UNEB – Campus XVI, tais como
gestores, docentes, graduandos do Curso de Pedagogia e do Curso de Letras e do
programa de Pós-Graduação em Organização e Gestão de Processos Educativos.
Também foram incluídas pessoas da comunidade externa que se relacionam direta
e indiretamente com a Universidade pesquisada, como: membros do Comitê Gestor
do Território de Identidade de Irecê, representantes de ONGs e movimentos sociais
do Território, Secretária de Educação, representantes de movimentos sociais e
representantes políticos municipais.
Os participantes da pesquisa foram consultados em diferentes momentos e
situações variadas, a fim de poder-se cruzar as informações e corroborar as
evidências da pesquisa. (MENGA; ANDRÉ, 2008. p. 19)
Para que fosse preservada a identificação dos sujeitos entrevistados e ainda
conforme solicitação de alguns deles, seus nomes foram substituídos por nomes de
árvores nativas da Caatinga, considerando ainda que, evidenciar suas espécies,
representa uma forma de promover o reconhecimento do Território de Identidade de
Irecê e a preservação de suas marcas.

4.2

Procedimentos de campo e instrumentos de coleta de dados

Em seu livro “Estudo de caso: planejamento e métodos”, Robert Yin (2005)
propõe, para coletar os dados, o protocolo que, segundo o autor, contém o
instrumento, procedimentos e regras gerais que norteariam o pesquisador em sua
pesquisa. Considerando o livre acesso ao universo da pesquisa e, ainda, que as
observações participantes foram feitas durante os eventos locais em que a
Instituição pesquisada foi convidada a participar, portanto, não houve previsão das
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datas desses acontecimentos, e, assim, o instrumento foi adaptado às necessidades
da pesquisa e do pesquisador.
A abordagem investigativa adotada possibilitou a utilização de uma variedade
de técnicas e instrumentos. Neste estudo foram incorporados como instrumentos
para apreensão dos objetivos propostos a entrevista semiestruturada, a observação
participante e a análise documental, pensando em aumentar as possibilidades de
evidências da pesquisa que, por sua vez, foram apresentadas de forma encadeadas,
como mostra a figura a seguir:
Figura 1 - Instrumentos de coleta de dados

Fonte: Dayse Lago de Miranda

A análise documental, procedimento de coleta de dados utilizados nesta
pesquisa, buscou identificar nos documentos informações sobre o contexto
pesquisado e ainda validar as informações obtidas nas outras técnicas de coleta.
Para Ludke e André, (1986, p. 39.)
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem
ser retiradas evidências que fundamentam as ações e declarações do
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.
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Serão aproveitados como fontes de documentação documentos oficiais da
própria Universidade como o Regimento e Plano Operativo Anual (POA). As
informações procuradas nesses documentos estão relacionadas a questões que
demonstrem a possibilidade de articulação da Universidade com o Território em que
está inserida.
A análise dos documentos teve como base a análise de conteúdos sustentada
por Bardin (2009), cujos procedimentos metodológicos serão descritos ainda neste
capítulo.
A entrevista, outro procedimento utilizado na pesquisa, é uma técnica de
coleta de dados considerada como significativas fontes de informações para um
estudo de caso e para aproximação dos envolvidos na pesquisa e com a realidade
pesquisada. Nos primeiros momentos dos trabalhos de campo, as entrevistas
tiveram caráter exploratório, norteadas por questões gerais, não serão conduzidas
de maneira austera, mas efetivadas de forma breve e aberta, conforme orientações
de Bogdan e Biklen (1994, p. 135).
A entrevista foi conduzida com o propósito de obter as impressões que os
entrevistados possuem sobre as contribuições da UNEB para o desenvolvimento
sustentável do Território de Identidade de Irecê. As informações almejadas foram
especificadas previamente, porém, foi definida sua sequência conforme contexto e
característica do entrevistado.
Foi utilizado como instrumento de registro das entrevistas um gravador de
voz, para facilitar a escuta, análise das impressões e comunicações não verbal do
entrevistado, porém, seu uso deu-se após consulta e permissão do entrevistado.
Inicialmente, a presença de um instrumento de registro das falas causou um pouco
de desconforto no processo da entrevista, mas, aos poucos, os sujeitos da pesquisa
mostraram-se à vontade, sobretudo por que o objeto da entrevista causou
entusiasmo, considerando que era do interesse e vivência deles.
Ainda

para

levantamento

dos

dados

qualitativos

foram

utilizadas

observações participantes, escolhidas levando em consideração que participo
efetivamente das atividades e eventos propostos por/com a Universidade.
Para o registro das observações foram utilizadas notas de campo, sob as
orientações de Bogdan e Biklen (1994, p. 135). Estas consistem de relatos escritos e
impressões do investigador no percorrer da pesquisa. Uma vez que o estudo de
caso permite que o pesquisador relate suas experiências durante o estudo, a fim de
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revelar o diálogo com a metodologia da pesquisa, foram trazidas notas de campo
mostrando descrições dos ambientes e sujeitos observados, descrição dos
comportamentos dos envolvidos durante os momentos observados ou durante as
entrevistas, levantamento dos temas emergentes discutidos no Território de
Identidade de Irecê e reflexões acerca dos aspectos observados.
As notas de campo procederam a uma definição de quais as evidências
procuradas relevantes para a compreensão do objeto pesquisado e para maior
compreensão do seu contexto, conforme quadro que se segue.
Quadro

5

Elementos

para

investigação,

informações

requeridas

e

procedimentos para coleta de dados
DIMENSÕES DA
INVESTIGAÇÃO

INFORMAÇÕES
REQUERIDAS

PROCEDIMENTO
S PARA COLETA
DE DADOS

PERGUNTAS
NORTEADORAS?

Diretora DCHT – Campus XVI
Presidente da UNIP
Articulador do Território
SUJEITOS

Coordenador do Território

Entrevistas

Técnicos da UNEB

Observação
participante

Docentes da UNEB

Quem são e o que
pensam os membros da
comunidade interna do
DCHT – Campus XVI?

Alunos
Membros da Sociedade Civil e
Organizada

Reuniões do Colegiado Territorial
EVENTOS

Reunião DCHT – Campus XVI
Audiências públicas no Território

Observação
participante

Como se dá participação
da UNEB nestes
momentos?

Documentação

Como está proposto a
relação da UNEB com o
contexto que está
inserida?

Eventos realizados no território
Regimento da UNEB
PROCESSOS

Instrumento de planejamento da
UNEB

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1994)

O pensamento Vygotskiano (2000) diz que, para compreensão da fala do outro,
é necessário entender suas palavras, seu pensamento, como também sua motivação.
Logo, a fim de buscar-se um sentido para as falas e ações e, para a análise dos
documentos legais da UNEB e da percepção da comunidade local e comunidade
acadêmica de como as práticas desenvolvidas pelo DCHT – Campus XVI- Irecê
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possibilitam o desenvolvimento sustentável do Território de Identidade de Irecê, foram
utilizados os esquemas de análise de conteúdo que, segundo Bardin15 (2008).
Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um
duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma
observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do
discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um
sentido que convém desvendar.

A autora aponta que análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de
análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.
Foram empregados como suportes de código lingüístico as notas e
documentos; como código oral entrevistas e ainda as posturas não verbais e
comportamentos no momento das entrevistas e das observações participantes. O
modelo para a apreciação do conteúdo foi a análise temática, que tem como preceito
a análise do tema com eleição de núcleos de sentido que aparecem nos textos.
Ao final da pesquisa estabelecemos ligações entre todos os dados coletados
nas entrevistas, notas de campo, análise documental e questionários frente aos
objetivos propostos no caso investigado.

4.3

CATEGORIAS DE ANÁLISE
A definição das categorias de análise tem como objetivo possibilitar respostas

às questões antes propostas. Categoria é entendida como um conjunto de
elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si.
Utilizam-se categorias com a finalidade de estabelecer classificações, a partir do
agrupamento de elementos, ideias ou expressões que agreguem o mesmo conceito.
As categorias de análise devem ser estruturadas obedecendo aos seguintes
princípios: as categorias são estabelecidas com base em critério único; as
categorias estabelecidas propiciam respostas às questões orientadoras da pesquisa;

15

Laurence Bardin, professora assistente de Psicologia na Universidade de Paris V, aplicou método
de investigação a Análise de Conteúdo em verificação psicossociológica e no estudo das
comunicações de massas.
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e, as categorias são mutuamente exclusivas, ou seja, as respostas às questões
somente podem ser alocadas a uma categoria específica.
Foram escolhidas partindo como referência o problema e objetivos da
pesquisa, tendo em vista traçar o que será pesquisado e ainda atentando para o
critério de que propiciariam responder melhor às questões norteadoras.
Assim, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise:
a) Ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo DCHT/Campus
XVI-Irecê;
b) Contribuições da gestão do DCHT/Campus XVI - Irecê para o Território de
Identidade de Irecê;
c) Estrutura dos documentos legais da UNEB e,
d) Articulação do DCHT/Campus XVI-Irecê com o Território de Identidade de
Irecê
Os procedimentos metodológicos para análise dos conteúdos foram definidos
conforme etapas abaixo, para análise e interpretações de pesquisa qualitativa:
a) Pré-análise com o objetivo de familiarização dos conteúdos e escolha dos
conceitos que serviram de categorias de análise; convém lembrar que
temos contato permanente com os documentos analisados, pois são
instrumentos de nosso trabalho.
b) Exploração do material com distribuição dos trechos analisados e
identificação dos núcleos de sentido. É a etapa da codificação, os dados
brutos são organizados e adicionados em unidades, para descrição das
características pertinentes do conteúdo.
c) Tratamento dos resultados/inferência/interpretação com análise dos
núcleos de sentido com elaboração de síntese das análises interpretativas.
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5

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

A pesquisa tem como escopo a relação da UNEB – DCHT – Campus XVI com
o desenvolvimento sustentável do Território de Identidade de Irecê. Constitui-se num
primeiro documento acadêmico relacionando a atuação do Campus XVI/Irecê nos 12
anos instaladas nesse Território. Nela está presente a concepção de Universidade
comprometida com a sua vocação política e científica, e tratando-se de uma
instituição inserida com as lutas sociais e implicada com a sociedade que lhe dá
suporte e contexto.
Foi desenvolvida através de dados obtidos de análise documental, entrevistas
e notas de campo de observações participantes. Foi analisado o instrumento
norteador do planejamento da UNEB, o Plano Operativo Anual – POA; observações
de audiências públicas relatadas nas notas de campo de reuniões e eventos onde o
DCHT- Campus XVI fora convidado e, por fim, entrevistas com sujeitos da
comunidade acadêmica e externa a fim de verificar as demandas do Território
pesquisado e as impressões acerca do papel da universidade no Território em que
está inserido.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Depois de tecer, em capítulos anteriores, as considerações teóricas que
darão sustentação as análises da pesquisa, este capítulo tem a intenção de trazer
os resultados da coleta de dados e a análise da pesquisa de campo realizada entre
os meses de julho a outubro de 2009 e nos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril de 2010.
O estudo de caso desenvolveu-se em três etapas distintas, a saber:
Primeira etapa: Fase exploratória: esta etapa iniciou-se em março de 2009
através das observações e notas de campo de audiências públicas, reuniões e
eventos realizados no Território de Identidade de Irecê. A partir das observações e
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participação nos eventos, foram delineadas as perguntas das entrevistas e sentiu-se
a necessidade de pesquisar em outras fontes as demandas do Território de
Identidade de Irecê. Também possibilitou a coleta dos principais temas discutidos no
Território pesquisado.
Segunda etapa: Coleta de dados: na coleta de dados foram utilizados os
seguintes técnicas de pesquisa: análise documental, entrevistas semi-estruturadas.
Terceira etapa: Análise e interpretação dos dados com elaboração do
relatório.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARTICULAÇÃO DA UNEB DCHT/CAMPUS XVIIRECÊ

Foram utilizados como fonte de dados da UNEB DCHT/Campus XVI- Irecê os
documentos, a saber: Manual de Orientação para planejamento Plano Operativo
Anual- POA 2009 e o POA do Departamento. Neles, foram consideradas como
categorias de análise a possibilidade de viabilização da articulação da Universidade
com a comunidade em que está inserida e as ações de ensino, pesquisa e extensão
previstas para serem desenvolvidas pelo DCHT/ Campus XVI- Irecê. Além disso,
foram realizadas entrevistas com a direção, técnico-administrativos, graduandos do
DCHT-Campus XVI-Irecê para levantamento das percepções sobre o planejamento
das ações desenvolvidas pelo referido Departamento.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNEB

A análise do conteúdo contido no instrumento de planejamento da UNEBPlano Operativo Anual é necessária porque identifica como a Instituição compreende
no elemento norteador de suas ações, a percepção e o significado sobre a sua
finalidade, compromissos e vocação, revelando em suas ações, projetos e
programas desenvolvidos.
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O POA é o instrumento de planejamento da UNEB que tem como objetivo
auxiliar a universidade e apresentar de forma organizada suas diretrizes, objetivos
e linhas de ações a partir da política da Universidade. Neste documento deverão
estar contidos os projetos a serem desenvolvidos no âmbito da pesquisa, do
ensino, da extensão e da administração dos Departamentos, para promover o
desenvolvimento social, econômico, cultural, ambiental do Território em que se
insere com maior intensidade.
Nesse sentido, deve subsidiar o planejamento global da universidade sendo
efetivado através de participação coletiva da comunidade universitária. Pimenta,
(2004, p. 67), em sua pesquisa de mestrado sobre O Planejamento e Gestão
Orçamentária na Universidade do Estado da Bahia, assinala que deve ainda:
a) Ser elaborado em conformidade e compatibilidade com as diretrizes,
objetivos, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigentes;
b) Subsidiar a priorização na alocação de recursos financeiros com vistas à
melhor viabilização e alcance das ações de ensino, pesquisa e extensão.
A UNEB adota um modelo de gestão descentralizada, isto é, a programação
dos recursos financeiros e humanos são de competência de toda a comunidade
universitária. Veja a opinião de Pimenta (2004, p. 78 sobre a descentralização
No campo orçamentário e financeiro, dá-se a descentralização quando uma
unidade orçamentária transfere à outra unidade o poder de utilizar os
recursos que lhe foram consignados, conforme dispõe a Lei nº 4320/64. Ou
seja, é a transferência de recursos orçamentários e financeiros de uma
unidade orçamentária, a exemplo da administração central da UNEB, para
outra unidade orçamentária ou para uma unidade administrativa, no caso,
os departamentos e órgãos suplementares, transformando esses órgãos em
unidades gestoras ainda que internas à mesma instituição.

No âmbito da UNEB, o órgão responsável para subsidiar, acompanhar, avaliar
e assessorar o processo de planejamento do é a POA Pror-reitoria de Planejamento
(PROPLAN), que tem a responsabilidade de elaborar o Documento Síntese e
Proposta Orçamentária Global da UNEB.
Segundo o Manual de Orientação para Elaboração do POA da UNEB para a
gestão 2006-2009, o planejamento deve atender as necessidades socioeconômicoregionais e deve estar voltado para atender as demandas locais. Veja, portanto:
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[...] é necessário fortalecer o seu papel de universidade pública, multicampi,
inserida no contexto do desenvolvimento estadual, comprometida com os
temas estratégicos voltados à sociedade baiana, nacional e mundial, na
medida em que, extrapolando a sua função acadêmica, abarque a produção
e difusão do conhecimento universalizado.

Ou ainda, “[...] as instituições de ensino superior são instadas a interagir com
as vocações e as culturas regionais, fomentando o saber e a tecnologia com a
sociedade”.
No discurso documental permeia como ação estratégica estreitar os laços
com a sociedade, considerando a importância da relação da UNEB com o
desenvolvimento regional. Embora tenha ficado evidente nos resultados obtidos pela
análise documental a preocupação da interação com as vocações e culturas
regionais, não entende como condição primeira a necessidade da definição da
vocação política e científica do próprio Departamento. A noção das possibilidades do
Departamento enseja a oportunidade e a condição de traduzir para a realidade
empírica da Instituição as demandas da sociedade possíveis de assumir e contribuir
no que lhe for pertinente para o desenvolvimento da região.
Reconhece ainda que a multicampia possibilite estar inserida em todo o
estado da Bahia, como também é condição favorável para promover o
desenvolvimento do Estado.
[...] A Universidade do Estado da Bahia, frente à sua natureza multicampi,
pode participar e interagir, contribuindo de forma significativa neste
processo, conforme visto, a partir da definição clara, precisa e objetiva do
papel da instituição nos temas estratégicos para o desenvolvimento
estadual. A UNEB tem, pois, uma responsabilidade importante no
desenvolvimento da Bahia, em função do seu caráter multicampi, o que
possibilita uma relação próxima junto às distintas realidades regionais e em
outras áreas de produção de conhecimento e entidades afins.

É importante destacar que o documento norteador para planejamento a UNEB
menciona diretamente a preocupação com a sustentabilidade, fazendo uso do
conceito de desenvolvimento sustentável; “[...] a universidade poderá integrar e
participar de programas que dêem subsídios à formulação de políticas voltadas as
desenvolvimento sustentável da Bahia”.
Ou ainda,
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[...] É nesse contexto de escassez de recursos que a Universidade do
estado da Bahia, diante da sua importância e abrangência no âmbito
regional, resultado da sua multicampia e empenho, vêm trabalhando para
ser reconhecida pelos órgãos governamentais e demais instituições e
agências financiadoras, no sentido de viabilizar seus princípios e objetivos
com vistas a somar e potencializar o desenvolvimento sustentável, [...].

A consideração a ser feita é que se reconhece como Instituição que poderá
integrar participar e elaborar propostas voltadas para o desenvolvimento sustentável
em todo o Estado da Bahia, mas não indica o entendimento de desenvolvimento,
tampouco aponta seus indicadores, embora sinalize como ação estratégica trabalhar
a educação articulada ao conceito de desenvolvimento sustentável.
O documento aponta que houve aumento de recursos orçamentários, mas
assume que não atende às necessidades da Instituição. Como assinala a doção de
estratégias inovadoras para captação de novos recursos financeiros, através da
identificação de caminhos alternativos e viáveis,
Objetivando uma análise mais atualizada do comportamento orçamentário
nos últimos anos, é possível constatar que a correção dos valores recebidos
pela UNEB foi relativamente inferior ao necessário para o crescimento dos
cursos ofertados, sobretudo pela política de expansão não planejada
adotada pela UNEB nos últimos anos.

e ainda uma dificuldade em propor ações ou projetos articulando com as
necessidades da comunidade externa considerando que os recursos orçamentários
dão conta apenas da manutenção dos Departamentos.
Indica que o planejamento da UNEB deve ser elaborado com envolvimento de
toda a comunidade universitária quando afirma: “[...] decorre a absoluta necessidade
de que o planejamento estratégico represente o reflexo das decisões coletivas e
ampare a instituconalidade a UNEB”.
Vê-se a importância de destacar que o documento menciona diretamente
preocupação com uma gestão participativa na elaboração do plano de ações e
metas do departamento, e reconhece a comunidade acadêmica como os atores
responsáveis do processo. Contudo, nas entrevistas realizadas foi revelado um
desconhecimento dos estudantes na elaboração do POA.
A análise de conteúdo dos documentos me possibilitou apreender que o
delineamento

estratégico

de

planejamento

permite

identificar

a

finalidade,

compromissos e vocação da Universidade em consonância com o Estatuto e
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Regimento da Instituição, embora o documento sinalize que o planejamento requer o
atendimento às necessidades regionais onde o Departamento está inserido, não
aponta indicativos para a sua elaboração nos Departamentos atenderem as suas
vocações.
Reconhece-se que o documento estimula e indica um diálogo permanente
com as exigências que são feitas pela sociedade, entretanto, apesar da autonomia
didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, o que se vê é
uma distância em assegurar as possibilidades de concretude, dado os recursos
destinados serem, em sua maioria, destinados à manutenção do Departamento.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ E SUAS DEMANDAS

Para permitir uma melhor aproximação do que se está compreendendo como
Território de Identidade e Territorialidade, optou-se por coletar informações por meio
de observações participantes em eventos relacionadas ao desenvolvimento
econômico e social no Território de Identidade de Irecê, com os devidos registros no
caderno de campo. Foram efetuadas de junho a outubro de 2009, em eventos em que
a UNEB foi convidada a participar. Os promotores dos eventos observados foram
órgãos públicos e o Colegiado do Território de Identidade de Irecê, em auditórios do
Hotel Golden Palace, Universidade do Estado da Bahia, Colégio Luis Eduardo
Magalhães e sede da EMBASA. Os participantes foram representantes da sociedade
civil organizada, comunidade, órgãos públicos e representações políticas dos
municípios que compõem o Território de Identidade de Irecê.
Os eventos iniciavam-se com composição de mesa dos organizadores dos
eventos observados, seguidos de explanação dos objetivos do encontro, fala de um
palestrante e, posteriormente, o debate sobre o tema levantado.
A UNEB/Irecê tem sido chamada para debater as questões relativas ao
desenvolvimento no Território, apresentando-se nos momentos em que foi
convocada. Considera-se que o fato de a Universidade ser convidada para estar
entre os órgãos públicos, sociedade civil organizada e movimentos sociais constituise um reconhecimento da força política da Instituição e da capacidade de mediar
divergências no Território.
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Das oito observações efetuadas, os temas para debate foram relacionados às
demandas ambientais: escassez de água da Barragem de Mirorós; uso
inadequado de fertilizantes químicos; uso irregular da água pelos irrigantes do
Território; desmatamento da caatinga para produção de carvão; esgotamento
sanitário. Demandas sociais: trabalho infantil, violência contra a mulher. Demandas
educacionais: acompanhamento de programas oferecidos pelo Governo do Estado
da Bahia referente à educação básica; acompanhamento do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) da agricultura familiar para alimentação escolar.
É importante notar que os temas evidenciados nas notas de campo não estão
relacionados às decisões da sociedade quanto às prioridades temáticas contidas no
Plano Pluri-Anual do Governo do Estado da Bahia-PPA 2008-2009 e que são
resultados de conflitos circunstanciais que emergiram no Território.

Opiniões dos sujeitos da comunidade externa acerca das demandas do
Território de Identidade de Irecê.
Após a entrevista, parte-se para a análise dos dados obtidos. A análise do
conteúdo das entrevistas teve o fim de obter os objetivos deste trabalho. Como
haviam questões abertas, inicialmente, houve um sentimento de que as falas obtidas
apresentavam-se em desconexo com os objetivos da pesquisa e, assim, houve a
necessidade de estabelecer um rigor para análise das informações coletadas.
Inicialmente realizou-se uma pré-análise dos dados das entrevistas, “leitura
flutuante”, para que fosse decidido que fragmentos das entrevistas seriam
considerados como unidades de análise. Esse momento possibilitou uma
aproximação com o texto, quando houve, de certa forma, impregnação com as
impressões dos entrevistados. Em seguida, foram identificadas as unidades de
análise expressões ou falas com semelhanças semânticas e que pudessem ser
agrupadas como categorias de análise.
As unidades escolhidas para análise foram o tema, pois, segundo Franco
(2008), o tema é um argumento sobre determinado assunto. Pode ser uma simples
sentença (sujeito e predicado), um conjunto delas ou um parágrafo. Uma questão
temática incorpora, em maior ou menor intensidade, o aspecto pessoal atribuído
pelo respondente acerca do significado de uma palavra e ou sobre as conotações
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atribuídas a um conceito. Ainda, segundo a autora, o tema é adequado nos estudos
sobre opiniões, expectativas, conceitos.
Demarcadas, as unidades de análise, foram definidas as categorias de
análise a serem consideradas na pesquisa. Essas categorias são conceitos que
expressam padrões que emergem dos dados e são utilizados com o propósito de
agrupá-los de acordo com a semelhança que apresentam. O critério para a
categorização utilizado foi o léxico, ou seja, classificação das palavras conforme o
seu sentido. Houve o cuidado para que as categorias refletissem o propósito da
pesquisa. As categorias criadas foram às seguintes: a) Demandas do Território
(confronto entre o que diz a comunidade acadêmica e a externa); b) Função da
Universidade; c) Posição frente a presença da participação da UNEB nas discussões
do Território (indicação que demonstrem participação e interferência da UNEB no
território); e d) Posição quanto ao trabalho do Departamento (conhecimento da
existência de projetos no Departamento que demonstrem relação universidadedesenvolvimento-território).
A questão inicial colocada para os entrevistados da comunidade externa
relacionava-se com as demandas do Território. O propósito da questão foi o de
compreender a percepção dos entrevistados acerca do ambiente externo a
universidade, pois se constitui rede de relações que não pode ser considerada como
um determinante das práticas universitárias, mas são importantes para compreender
as especificidades do DCHT-Campus XVI - Irecê. Por serem sujeitos atuantes na
sociedade, através de ONGs, Colegiado do Território, cargos públicos estaduais ou
municipais ou movimentos religiosos, mostram-se à vontade e com segurança em
respondê-las.
De acordo com a fala dos entrevistados, as questões mais urgentes do
Território dizem respeito às demandas sociais e infraestrutura do Território. Apontam
ainda a necessidade de se trabalharem questões que possibilitem a participação
atuante dos sujeitos na sociedade.
Quixabeira:
Nós temos demandas sociais, [...] a falta de serviços essenciais como
moradia, saneamento básico, escola, saúde, a falta d’água. [...] a maioria
das crianças da zona rural não tem banheiro em casa... as pessoas não têm
acesso a água, não tem acesso ao banheiro. Outra demanda emergente
que é demanda da cidadania, cada vez mais tá se consolidando esse
processo de instituições, da sociedade civil, das organizações estarem cada
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vez mais participando, discutindo,debatendo, formulando, propondo. E outra
demanda mais de pensar para o futuro: como pensar propostas que possam
desenvolver a economia e ao mesmo tempo impactar menos a questão do
ambiente.
Questão da água: estamos presenciando falta d’água no Território por conta
da irrigação irracional. A produção de hortifruti, está causando a redução
drástica da reserva de Mirorós, neste momento estamos com redução
drástica de água até para consumo humano.

Os entrevistados apontam como demandas as necessidades emergenciais.
Observa-se que questões econômicas que impactam o meio ambiente, como
questão natural, são colocadas como uma preocupação futura.
Ou, ainda, segundo Canafístula,
As demandas são enormes, não somente na área de educação, mas na
área da saúde. A gente tem isso como dado das conferências, dos
movimentos que aconteceram, desde o Plano Plurianual Participativo do
Governo do Estado da Bahia (PPA). Nós percebemos inúmeras demandas,
na área social, na área de esporte e lazer, na área de saúde e de educação
[...] Na área da educação continua a demanda grande: nós temos algumas
Universidades espalhadas pelo Território, mas a maioria privada, a pública
nós só temos apenas aqui a UNEB, com dois cursos regulares e apenas um
a distância. Agente sabe que é pouco para o Território de Irecê que tem
mais de 400 mil habitantes. E as outras licenciaturas que estão ai chegando
de qualquer forma, se espalhando pelo Território e levando esse recurso
inclusive para fora, às vezes até do Estado, então não fica aqui dentro de
Irecê e as pessoas chegam e implantam um curso superior e nós da
comunidade de Irecê, não estamos preocupados qual o projeto pedagógico
desse curso que está chegando na cidade de Irecê, que é que isso vai
favorecer o desenvolvimento sustentável desse Território [...].

Este sujeito destaca as necessidades demandadas a partir do resultado de
discussões coletivas no Território. Em seu discurso indica, na área educacional, a
expansão da educação superior privada como uma questão preocupante, pois não
há uma articulação com o desenvolvimento sustentável do Território. Em sua fala,
ele estabelece relação entre universidade e desenvolvimento.
No fragmento que se segue, o relato do entrevistado apresenta o Território
possuidor de inúmeras carências e diz da necessidade em investigar a gênese dos
problemas.
Braúna:
A região tem carência de muita coisa [...]. Tem muita coisa tem coisas para
ser feita e a sociedade civil, Sindicados, Associações não tem perna e
condições para acompanhar, com por exemplo os levantamentos de dados
sobre as questões agrárias. Temos indicações de algumas coisas que aqui
acontecem, mas realmente precisamos saber por que acontece [...]. Temos
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um campo vasto de pesquisa: educação do campo e a questão cultural de 20
municípios diferentes do Território, meio ambiente, questão de gênero. [...].

Observa-se, nessa fala de Baraúna, o reconhecimento de que problemas do
Território necessitam de pesquisas e da falta de condições de realizarem-se se não
houver uma intervenção/estudo coletivo.
Dois dos entrevistados apontam como necessidade primeira a participação da
comunidade

e

do

conhecimento

do

Território

como

condição

para

seu

desenvolvimento.
São João:
Demanda maior é a participação da comunidade nas discussões das
necessidades do Território. Eu acho no momento que a população
conhecer o Território e saber a importância dele aí é que vai
apresentar mais as suas demandas [...].

Freijó:
A necessidade é o Território ser mais articulado, vejo grande
distância entre os órgãos e as pessoas que podem pensar sobre o
Território [...]. Está faltando por parte dos órgãos do governo uma
melhor articulação. Temos que urgentemente tomar providências,
porque têm muitas carências na região em todas as áreas, na área
de educação, políticas públicas voltadas para área habitacional [...].

Quaresmeira:
A primeira demanda que acho fundamental é a da própria identidade.
O Território conhecer e reconhecer a sua própria identidade. Ou
nossas identidades. A partir daí podemos identificar melhor quais as
nossas necessidades.
Na questão ambiental. A nossa caatinga já foi quase toda devastada.
Precisamos conhecer o nosso meio ambiente. Conhecer o que ele
representa do ponto de vista econômico, social, histórico, ambiental.
O ambiente como parte fundamental da nossa história. Há estudos,
mas são no âmbito científico e técnico e não chegam a população
Na questão política: precisamos de uma unidade na compreensão do
espaço ambiental, articulado com os elementos sociais, econômico,
cultural, educacional para dentro de cada particularidade traçarmos
um plano diretor.
Nas questões educacionais: Articular a educação básica com o
ensino superior. É preciso que as universidades aqui existentes
conversem mais entre si, consiga identificar nossos problemas e
buscar alternativas para resolvê-los.
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Apenas três dos entrevistados da comunidade externa apontam os problemas
do Território justificando-os com sua ocupação desordenada e como resultado da
falta de políticas voltadas para o desenvolvimento do Território.
Barriguda:
São muitas as necessidades. Irecê cresceu sem organização. Ela é
uma cidade de migrantes que chegaram por diversos motivos. Aqui
montaram comércio, se integravam sem consciência do que faziam
em relação ao espaço físico, ocupavam o espaço urbano
desordenadamente e com desmatamento da área nativa.
Consequentemente, hoje, temos a necessidade em educar para a
cidade, para vivermos de forma coletiva, ecológica, com valores,
urbanísticas, pois a grande maioria dos nossos munícipes não tem.

Observa-se que Barriguda aponta que o Território tem muitas necessidades,
como também em sua fala aponta quais as possibilidades de intervenções.
Angelim:
Nosso Território apesar de ser forte tem muitas carências. Não sei se
pelo tamanho, quantidade de cidade que ele aborda, mas tem muitas
demandas. Não sei se pelo débito histórico que os políticos têm com
o nosso território, mas têm carências estruturais enormes, carências
econômicas, da própria estrutura de organização. Em contra partida
a riqueza cultural, fertilidade natural do solo [...]. Por onde começar,
próprio entendimento do que é Território, é que algo novo que cobra
a participação do povo. Precisamos implantar a lógica do Território,
com a participação de quem está lá na ponta, o criador produtor rural
[...]. Quais necessidades especificamente: estrutural, educacional e o
potencial agrícola que está ainda confuso: é feijão? mamona?
Questão da água, irrigação da região. A questão da água, como está
sendo discutido isso na região?
Ordem social também: lixo, educação.

Vê-se que na fala de Angelim há uma preocupação do entendimento da lógica
do Território e, subjacente a isto, o papel das instituições como a UNEB.
As percepções dos sujeitos sobre as demandas do Território de Identidade de
Irecê dão maior destaque às questões emergenciais, conforme também foi
assinalado nas notas de campo. Entre essas dificuldades, estão questões de ordem
social, política e econômica. A análise das falas remete pensar sobre o papel da
Universidade para reflexão e história das exigências que são feitas pela sociedade.
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Ademais, essas reflexões compõem-se como tessitura para o campo de atuação da
universidade.

Opiniões dos sujeitos da comunidade acadêmica da UNEB acerca das suas
funções e a relação desta as demandas para o desenvolvimento do Território
de Identidade de Irecê.
Todos os sujeitos entrevistados da comunidade acadêmica da UNEB
relacionam a questão educacional como uma das principais demandas do Território.
Além dessas, apontam outras necessidades, como a de saúde e segurança. No
entanto, não buscam justificar a origem das carências existentes.
Aroeira do Sertão:
A gente pode dividir por áreas. Em educação o que se vê ainda é
falta de cursos diversificados. Apesar de não ser mercado saturado.
Como a gente pensa, as pessoas ainda buscam cursos diferentes, os
cursos não atendem interesses de todo mundo [...]. Em relação a
outras áreas, ficar doente é difícil, temos médicos despreparados, as
pessoas são tratadas como bicho nos hospitais. A segurança tem
sido uma questão séria. A gente tinha o interior como lugar
sossegado, hoje não é mais assim [...]. Os mesmos casos de
violência que temos nos grandes centros a gente vê aqui também.

A fala de Aroeira remete as demandas às questões educacionais, de saúde e
segurança. Analisa a questão educacional e diz da falta de diversificação de cursos
superiores no território pesquisado. Faz avaliação de que os cursos oferecidos não
atendem aos interesses da população local. Em sua fala, outro entrevistado também
tece críticas à oferta de cursos pela UNEB no Território.
Trapiá:
Há muitas demandas. Mas queria me reportar para as da área
educacional e cultural, pois acho que são as que a UNEB pode dar
conta. Apesar de realizarmos muitos encontros para discutimos a
educação ainda precisamos discutir a qualidade da educação básica.
Como estão oferecidos o ensino médio e educação? Há políticas
públicas voltadas para ela e como acontecem? Aonde estão os
jovens que terminam o curso médio? Aqui falta a discussão de
pensar a condição do jovem dentro do seu município.
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A fala de Trapiá restringe as demandas às possibilidades do campo de
atuação da UNEB-DCHT– Campus XVI - Irecê. À medida que vai se inteirando, a
pessoa entrevistada informa que as perguntas feitas estão possibilitando indagações
sobre as demandas. Segundo revelou, a entrevista despertou a necessidade em
refletir coletivamente sobre as questões levantadas.
Pajaú:
Não tenho pensado sobre isso. Até que fora da UNEB essas
questões são levantadas, mas não vejo aqui dentro. Pelo menos de
forma programada. Como nasci em Irecê, sempre vejo assisto o
dilema da falta d’água na região, solo sem condições de cultivo, falta
de cursos para os alunos do ensino médio e cursos superiores
públicos e também que atendam outras necessidades da região;
saúde precária da população, desigualdades sociais e econômicas...
olha, temos um monte de comunidades quilombolas por aqui e nem
sabemos, descobri que tenho alunos desses lugares e não sei como
trabalhar, como ajudá-los.

Pajaú diz que reconhece as demandas locais a partir do convívio com o
Território, pois as questões levantadas não são discutidas dentro da universidade.
Aponta como demandas as socioambientais, educacionais, econômicas e de saúde.
Revela queixas quanto às dificuldades que possui para o seu trabalho em sala de aula.
Serol:
A região tem muitas carências. Tem muita gente pobre, sem acesso
a educação, acesso a saúde, moradia, excluída da cadeia produtiva
econômica. Tem muitas carências que não são demandas [definida]
coletivamente. Ninguém se importa com isso.

A entrevistada diz das carências do Território como a saúde, educação,
moradias, questões econômicas, mas não procura justificar o porquê dessas
desigualdades. Faz diferença entre carências e demandas. Faz queixas quanto à
falta de discussão sobre os problemas do Território.
Moreira, assim como a maioria dos entrevistados, reconhece que existem
muitas carências no Território de Identidade de Irecê e procura justificá-las com a
ausência de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do Território. Mostra
na sua fala o crescimento desordenado da região como um causador das carências
existentes.

89
Eis o que ele disse:
Apresentam muitas carências [...]. Muitas coisas para serem
alcançadas na gestão,estadual municipal pois não foram feitas ao
longo de anos anteriores. A cidade foi crescendo mais pessoas foram
aqui se estabelecendo e problemas como saneamento básico que
atinge a cidade foi surgindo,. Não há aterro sanitário adequado, o
que existe é um lixão que a população que mora no seu entorno
sofre com ratos, mau cheiro... existe esgoto a céu aberto. Uso
desordenado da agricultura, são fatores que tem contribuído de
forma acentuada para atraso da cidade [...].

Veja, a seguir, que a fala de Sucupira restringe as carências às questões
educacionais e delimita a educação do campo como uma questão que necessita ser
assumida como demanda apesar de reconhecer que há carências em outros
setores. Cita apenas as questões de educação do campo.
[...] A gente percebe questões no âmbito educacional que precisam
ser repensadas, como a educação do campo, pois não existe uma
perspectiva de educação voltada para esse público e agente percebe
o anseio que há [...]. Além de outras questões da educação de modo
geral, da sustentabilidade, numa perspectiva desses alunos do
campo estarem no campo E também nos outros setores, [...].

A mesma questão foi colocada para Carobinha que parece não ter
compreendido, pois respondeu as questões que chegam ao Departamento para
atuação junto à comunidade.
As demandas que aqui chegam são referentes à formação de
professores, com palestras, ofertas de pós- graduação, participações
com falas teóricas em jornadas pedagógicas [...] participações em
reuniões opinando e ajudando a construir um projeto da escola,
ajudando a discutir as demandas da região [...].

Assim, a primeira questão da pesquisa teve com o objetivo compreender, na
percepção dos entrevistados, quais as demandas e necessidades do espaço
geográfico na qual o Campus XVI - Irecê está inserido, pois esse contexto tece as
relações da universidade com o Território e com o desenvolvimento. Compreendidas
essas relações como territorialidade, ou seja, a dinâmica da universidade, suas
relações no espaço social ou especificamente no Território, conforme defende
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Souza (2007), em pesquisa defendida no PPGEduC intitulada “Desenvolvimento
Territorial no Estado da Bahia: o caso das escolas agrotécnicas estaduais de
Amargosa e Irecê/BA”.
Com o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que os entrevistados da
comunidade externa à UNEB relacionam a maioria as demandas aos recursos
naturais, como as questões socioambientais, as necessidades mais imediatas, como
a falta d’água na região. Também nas falas aparecem as questões econômicas,
como a falta de empregos. Às vezes apresentam queixas nas falas pela falta de
políticas públicas no Território e ausência de interferências dos poderes púbicos e
privados. Ao passo que os entrevistados da comunidade interna relacionam com
maior freqüência às questões educacionais. Observou-se que os entrevistados da
comunidade interna não discutem internamente as questões demandadas à
universidade e demonstraram surpresa em relação às questões que vivenciavam a
algum tempo no Território.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO DA UNEB- DCHT/CAMPUS XVI IRECÊ
COM O TII

A segunda questão apresentada aos entrevistados diz respeito como a
universidade se relaciona com as demandas do Território de Identidade de Irecê,
apontadas na entrevista como pano de fundo para atuação do DCHT – Campus XVI.
Demarcar as condições externas à universidade não implica em determinar
institucionalmente seu campo de atuação, tampouco em subordinar a vida
universitária às necessidades sociais, mas em mostrar as circunstâncias reais entre
universidade e sociedade. As respostas dadas a esta pergunta possibilitou a
apreensão dos significados expressos nas opiniões desses sujeitos, o que permitiu
perceber que existe, no imaginário dessas pessoas, certo modelo de universidade
que seria requerido para estreitar os laços em torno da gestão social do Território de
Identidade de Irecê.
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Opiniões dos sujeitos da comunidade externa acerca relação da UniversidadeDesenvolvimento-Território.
A ideia de universidade é observada nas falas dos entrevistados da
comunidade externa como um lugar associado à sua missão social.
Quixabeira é o único dos entrevistados que chama a atenção para a relação
da universidade e o Estado. A instituição pública, que tem como mantenedor o
Estado fica subordinada à necessidade de políticas públicas para a educação
superior. Aponta que essa relação historicamente foi marcada por um isolacionismo
entre o Estado e sociedade civil. Em sua fala registra a UNEB-DCHT-Campus XVIIrecê como uma instituição presente e propositiva no Território de Identidade de
Irecê.
O entrevistado assim se manifesta:
Eu tenho visto aqui no nosso Território a participação da UNEB em
Irecê com uma relação propositiva. Há pouco tempo atrás tínhamos
relação truncada, nós víamos o Estado como inimigo, o Estado era
muito fechado. Hoje a UNEB em Irecê foi uma surpresa boa, uma
Universidade que estava aberta para o debate da política do
desenvolvimento territorial. Começou a participar de todo esse
processo, na construção do nosso plano de desenvolvimento,
começou a discutir políticas públicas, não só da educação, nas
oficinas, conferências. A UNEB sempre nos ajudou a organizar, a
pensar, a realizar. Então, de certa forma do ponto de vista político a
UNEB nos conseguimos avançar e muito [...]. Avançamos tanto que
conseguimos implementar a política com a aprovação do centro de
pesquisa da educação do campo, aprovamos recursos para
estruturar e funcionar e esse Centro. A UNEB é a proponente das
atividades de custeio, as atividades de formação da agricultura
familiar do Território de Identidade de IrecêI é a UNEB que vai estar
coordenando esse processo e isso para nós só mostra o quanto é
importante a integração,o diálogo do Estado com a sociedade civil
organizada. A UNEB, com certeza para nós tem sido um parceiro
forte, de primeira hora, até porque nós usamos e muito a estrutura da
UNEB, sentimos ali a nossa casa, toda aquela estrutura e isso é
muito positivo.

Para os entrevistados que se seguem a universidade púbica é vista como
instituição social que deve estar associada a outros órgãos para investigarem os
problemas ligados ao seu contexto. Também reconhecem outras atividades que a
universidade pode possibilitar além do ensino para o desenvolvimento do Território.
A educação superior é vista como força para assegurara transformações.
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Para Braúna,
A UNEB poderia ser uma articuladora na elaboração de um projeto
para pensar questões da região. O projeto deve ser coletivo a
Universidade deve estar presente como nas discussões, propor
planos [...].

Angelim:
Acho que a UNEB ainda é uma saída, pois a Universidade através de
extensão pode mobilizar o ensino. [...]. Ela não e só ensino, pode
fazer projeto de pesquisa e de extensão para fazer um rebuliço
nessa situação que está posta no Território. A UNEB é a porta
principal, mas não é a única. Só vai consegui fazer algo se conseguir
articular com outras instituições para discussões de políticas públicas
para o Território. Quanta coisa a UNEB pode fazer, mas só com os
cursos que temos, com esse público, [...] precisaríamos de outros
conhecimentos que o curso de Pedagogia e Letras não dão conta. A
educação é mola mestra, mas a UNEB sozinha dá conta de tantas
necessidades do Território?
[...] temos no mesmo Território dois Departamentos da UNEB com
duas licenciaturas. Um pólo com tantas necessidades, tanto
potencial. O público que ta aqui vai formar só nas licenciaturas em
Letras e Pedagogia. Só com esses cursos vai dar retorno para essas
demandas? Vai dar conta das necessidades estruturais que essa
região tem só com essas ofertas de cursos?

A entrevistada a seguir reconhece a articulação da universidade com a
educação básica através do ensino, mas considera que falta um projeto específico
para essa aproximação.
Quaresmeira:
Ainda não e ainda está longe. Há uma distância e muito grande entre
Universidade e educação básica. Já vem acontecendo em alguns
momentos, mas não existe um projeto especifico para isso, para
essa aproximação. Talvez exista com a formação de professores,
com as licenciaturas. Fica no âmbito da graduação, da formação.
Temos a possibilidade de articularmos com o Território, pois temos
alunos de todos os municípios, o que precisamos são de ações mais
efetivas, projetos com as prefeituras para fortalecer a educação
básica. Os Cursos são voltados para o ensino fundamental e
educação infantil. Como a gestão está nos municípios e prefeituras,
acredito que a UNEB pode dar um suporte para esses municípios.
[...] UNEB poderia criar um espaço para pensar como poderia ser
estreitar a relação com a comunidade.
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Canafístula:
Ainda vejo que se apresenta timidamente nos espaços, ela precisa
garantir mais nos espaços, chegar nessas discussões tanto a
Universidade sair daquele espaço, daqueles muros e vir para aqui
para a comunidade, como o contrário até a comunidade, como o
contrário: levar a comunidade para aquele espaço, para discutir isso
dentro da Universidade. A gente percebe que a Universidade está
ficando presa apenas ao ensino e a pesquisa e a extensão ficando
ainda em segundo plano, não está vendo visto isso dentro da cidade
de Irecê Não está acontecendo o reflexo da pesquisa. Que pesquisa
está acontecendo na Universidade?Está acontecendo somente lá na
Universidade e a comunidade está sabendo o que dessa pesquisa o
que é que essa pesquisa está contribuindo para o desenvolvimento
do Território? Desde o Trabalho de Conclusão de curso produzido
pelos alunos produzidos no final do curso, nos vemos pesquisa de
grande relevância social até a pesquisa desenvolvida pelos
professores, dos mestrandos. Qual é a pesquisa que o mestrando
está desenvolvendo, ta estudando, está investigando o quê, que se
está investigando, se está investigando o Território como é que isso
vai voltar para o Território. É um ponto muito importante que agente
precisa trabalhar em cima da Universidade e nessa relação com a
Universidade com a comunidade. Ainda vejo essa participação ainda
muito tímida.
Considerar o ensino, a pesquisa e a extensão realmente como o
tripé. Como se diz no regulamento da própria Universidade. Cadê
esse tripé? O que está produzido lá, ta sendo mostrado para quem
trazendo solução para que problema da comunidade do território Se
formos olhar tem alguém sempre investigando alguma coisa, mas
está ficando apenas no registro e arquivado ou está se voltado para
comunidade. Eu vejo que a universidade precisa estreitar esse laço
com a comunidade e a pesquisa é um grande elo para se chegar
mais próximo. A pesquisa pode está interagindo com a comunidade.
Se não essa pesquisa não ta servindo, não tem um cunho social
então para que essa pesquisa.

Braúna revela o diagnóstico como circunstância necessária para melhor
tomada de decisões na realidade do Território, nestes termos:
[...] eu acho que a UNEB precisa conhecer melhor o Território. Se
não faz pesquisa para todos conhecerem essa terra e sinal que não
está se articulando direito com o Território. Penso que conhecer seria
o primeiro passo, depois poderia agir.

A seguir, a fala do entrevistado Serol explicita a condição da multicampia da
UNEB como essencial para oportunizar educação superior pública a população do
Território. Reconhece como multicampia não só a descentralização dos cursos para
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o interior do estado, como indicam que essa interiorização poderia ser articulada
com outros Departamentos:
Imagine isso aqui antes de cursos superiores? Meus primos foram
para outros centros para poderem estudar. Eu não fui pois meu pai
não tinha recursos. Por isso a UNEB é importante para o povo daqui
o que ela tem é que ter consciência disso e pensar em cursos mais
interessantes, que reconheça o Território [...].

Itapicuru:
[...] Na minha época eu tive que sair daqui porque não tinha uma
Universidade, não tinha um Curso sequer. [...] as pessoas ainda
saem para fazer outros cursos, como Farmácia, Enfermagem. [...]
acredito que vai chegar o momento das pessoas não precisarem sair
daqui. [...] Que perspectivas eles tem de ampliação de conhecimento,
se não fosse a UNEB estar no interior do Estado? Alguns alunos
jamais fariam um curso superior. A UNEB continua ainda tendo um
campo de expansão muito grande para atuar e atender essas
demandas.

Freijó:
Penso a universidade a partir da UNEB e não do Campus XVI. O que
ela tem produzido sobre o Território ainda é muito pouco. Ela tem
ocupado espaço importante, principalmente no debate sobre
educação, meio ambiente e economia. Ocupa bem o espaço, mas
menos do que deveria. Tem muitos professores e são poucos que
participam das atividades do Território. Fica por conta dos dirigentes
e alguns professores que participam ativamente. Os outros não se
relacionam com a sociedade. O seu maior desafio é sair dos seus
muros e dar conta das questões da sociedade. No combate ao
analfabetismo poderia ta mais engajada, somando forças; só a
DIREC e a Prefeitura ou UNEB não damos conta. Ela tem se
posicionando bem, mas tem espaço amplo para se trabalhar,
podemos ser um pólo de educação e difusão do conhecimento e
tecnologia e a UNEB pode contribuir bastante (...)

Pajaú:
E não vejo agente pensa a UNEB só esse Departamento, mas a
UNEB também são outros Departamentos. Mas eles não se juntam
para trocarem experiências com o Departamento daqui. Isso eu não
vejo. Por exemplo: O pessoal de Jacobina não poderia ajudar aqui já
que tem curso de Geografia e nessa área nossas carências são
muitas. E o Curso de Agronomia não poderia fazer atividades aqui. A
UNEB não está espalhada no Estado, mas cada Departamento em
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seu canto, sem aproveitar dessa condição... Vocês poderiam
provocar isso [...].

As manifestações dos entrevistados permitem meditar sobre a condição da
multicampia da UNEB. Observa-se que a natureza multicampi permite a
descentralização da Universidade, mas, o que se vê é a fragmentação das
atividades da universidade entre os Departamentos. Dois dos entrevistados
compreendem que poderá haver um diálogo entre os Campi da UNBB, e isto
provoca outra necessidade de investigação que diz respeito à estruturação da
universidade em Departamentos.

Opiniões dos sujeitos da comunidade interna acerca da relação universidadedesenvolvimento-território.
Todas as falas a seguir reconhecem um distanciamento entre a universidade
e a comunidade externa. Atribuem ao modelo de gestão da universidade que não
possibilita a participação mais efetiva da comunidade.
Itapicuru:
Eu vejo que estamos começando a engatinhar em trazer a
comunidade para a universidade e a universidade lá chegar. Há um
distanciamento, pois os modelos de gestão não possibilitam essa
articulação.

Serol:
Apesar de contribuir para o crescimento da região a UNEB ainda tem
uma distante com as coisas de Irecê. Vejo que em alguns momentos
se relaciona mais com a comunidade e outros menos; acho que isso
depende de gestão [...].

Moreira:
A UNEB já ficou muito isolada da comunidade, não participava das
discussões do Território, era apenas formadora de profissionais
qualificados sem mostrar os anseios da comunidade [...] há
momentos que ela se afastou mais e outras menos, momentos em
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que tenta aproximar das discussões da comunidade [...] As
demandas aqui não chegam ou chegam de forma atrasada e nós
demoramos em darmos respostas. Apesar do crescimento da
aproximação com a comunidade [...] existem muitas carências,
demandas que não conseguimos dar conta, com isso as pessoas
não veem a universidade como a sua casa e o pouco trabalho social
desenvolvido nela não é vista.

Pajaú:
A universidade contribui para o desenvolvimento do Território, acho
que se a UNEB não tivesse uma relação com o Território ou o que
faz não têm relação com o desenvolvimento daqui ela já teria sido
mais questionada. Então eu acho que ela atende aos nossos
anseios, em parte atende.

Carobinha:
Agente tem discutido as demandas, mas nada organizado. Agente
vai, mas quando solicitado [...]. Acho que falta um projeto da
universidade, deste Departamento, de como é que agente vai
participar de forma mais efetiva e registrar isso. Até esse momento
não temos nada registrado, é muito solto. Esperando que venha uma
solicitação [...]. Tem que partir da gente [...] participamos muito nas
discussões teóricas que ainda é pouco. Aí é uma falha nossa [...].

Trapiá:
A UNEB se relaciona com a promoção de eventos (...) agente não vê
iniciativas, nem interna nem externa para articulaçõess. Aqui agente
sabe das necessidades, mas não provocamos uma investigação para
sabermos da realidade. A sociedade não provoca a UNEB para isso.
A UNEB tem instrumentos de planejamento que possibilitam essa
articulação, mas precisa que o departamento sente e planeje (...)

Chuva de ouro:
A UNEB tem dados respostas de forma superficial e em situações
pontuais. Temos algumas pessoas envolvidas em algumas
discussões do território, mas de forma generalizada não, como
deveria estar atuando não é feito.

Umburanas:
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Eu acho que ficamos os planos, ficamos na parte de evidenciar os
problemas. Mas a atuação é muito distante. A universidade ainda
está muito no seu cantinho, muito acomoda. Precisa sair, precisa ir a
campo, estar onde o povo está. [...] Precisamos de gente que se
envolva nas questões do Território [...].

As entrevistas revelaram uma relação distanciada da universidade com o
Território de Identidade de Irecê, apesar de a universidade estar presente nas
discussões do Território. Esse distanciamento é provocado pela descapitalização das
universidades públicas, a dotação orçamentária repassada à UNEB–Campus XVIIrecê conforme indicação dos professores e gestores entrevistados da comunidade
acadêmica é destinada à sua manutenção, impedindo a estruturação de pesquisas e
extensões e, também, por conter uma estrutura burocrática centralizada, embora a
UNEB possua um modelo descentralizado de administração. É importante ressaltar
que nenhum desses entrevistados percebe os Departamentos como componentes de
uma só Universidade, pois relacionam as questões levantadas como sendo isoladas
do Campus XVI - Irecê. Diferentemente de alguns membros da comunidade externa.

Opiniões dos sujeitos da comunidade interna acerca da existência de projetos
que possibilitem a articulação entre universidade-desenvolvimento-território.
Quando perguntados sobre o conhecimento da existência de projetos que
aproximem à universidade da comunidade externa, as respostas dos entrevistados
da comunidade unebiana demonstram que não há proposta intencional e coletiva da
inserção da universidade na comunidade, porém, reconhecem a necessidade da
interação.
Serol:
O POA despertou para essa necessidade de articular-se com as
vocações regionais, mas de fato isso não acontece. Já deixou
possibilidade da própria UNEB atender as vocações regionais,
compete ao Departamento pensar as suas vocações. Tem intenções,
mas faltam ainda recursos.

Pajaú:
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A UNEB discute algumas questões em disciplinas e de forma isolada,
pontual. Não vejo que há um planejamento coletivo para
conhecermos a região e pensarmos como, a partir de nossas
possibilidades. Atuarmos nela. [...] Pode ser que a UNEN tenha
projeto, mas não chega até nós. Tem professores que até tentam
provocar essas discussões mas nem todos acolhem, nem alunos e
nem professores. A maioria dos professores chega, dão aula e vão
embora. Em suas falas não trazem a condição desse Departamento
estar no Território de Identidade de Irecê, então a relação à UNEB
com as necessidades do Território é bastante distante. A UNEB
ainda não descobriu a sua força política. Mas ainda assim acho que
tem contribuído com o desenvolvimento do Território.

Sucupira:
Eu não conheço projeto coletivo. Os projetos que são desenvolvidos
não vejo articulação nem Território e nem com a Universidade. Não
são pensados numa relação da universidade voltada para o
desenvolvimento do Território. Partem de interesse individual e
pessoal de cada professor. (...) falta um trabalho mais conjunto.
Temos que parar de pensar de trabalharmos em guetos, mas que
envolvam todas as pessoas. Não é o meu projeto, mas um projeto da
universidade. Eu creio que esta perspectiva vem favorecer maior
desempenho e desenvolvimento do Território e da universidade.
Existe uma tendência nos trabalhos mais isolados, e acho que se
entende isso fere o princípio da universidade. Acredito que as coisas
podem ser encaminhadas de forma coletiva.

Em certa medida, a comunidade acadêmica reconhece que as limitações
financeiras e operacionais vividas pelo DCHT-Campus XVI, interferem concretamente
para a estruturação de uma proposta coletiva de universidade, bem como as
condições de trabalho dos docentes. Quando perguntados sobre a existência de um
projeto de universidade responderam de sua inexistência embora reconheçam a
necessidade de articular os projetos comuns que há no Departamento.
Carobinha:
[...] Não temos pontuado coletivamente, temos iniciativa de alguns
professores que sentem necessidade de articular projetos com a
comunidade. Falta um projeto da universidade, desse Departamento
para sabermos como atuarmos no Território e também organizarmos
o que nós já produzimos. O que fazemos ainda é muito solto.
Estamos muito preocupados com a docência, com a relação na sala
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de aula [...] reconheço que precisamos mostrar o que fazemos e
integrar mais essas ações [...].

Pereiro:
Um projeto definido para aturarmos na comunidade ainda não temos.
Devidamente estruturados, formalizado, construído coletivamente,
não há. Estamos abertos às essas questões. Acredito que caminho
irá se alargar com o Centro de Pesquisa que irá ser construído aqui.
A infraestrutura da universidade e demanda de trabalho amarram as
ações dos professores às atividades de ensino e não dá
possibilidade de extensões e pesquisas. O professor faz muito mais
pela vontade de fazer, do seu compromisso do que por condições
dadas pela universidade.

Os funcionários e graduandos também apontam que desconhecem se no
Departamento existem um projeto da universidade, reconhecem que os respectivos
segmentos não têm atuado muito para provocar sua elaboração.
[...] todos os anos mandam para agente elaborar o planejamento da
UNEB, mas acontece que nós não temos conhecimento direito do
que é o POA. Também não creio que tenha outro planejamento do
Departamento. O recurso que vem é apenas para manutenção do
cotidiano do Departamento, então como é que vamos fazer a
articulação com as necessidades externa? Nós funcionários estamos
um pouco acomodado, acho que pensamos que isso é função da
direção ou dos professores.
[...] Olha, nós não participamos direito do planejamento das aulas
dos professores, imagine de um planejamento da UNEB? Sei que a
comunidade estudantil precisa provocar, mas a maioria dos nossos
colegas é de trabalhadores, mãe e pai de família, líderes na igreja e
aí temos com outros compromissos que acabam ficando em primeiro
lugar [...].

A ausência de recursos que possibilitem execução de atividades destinadas à
pesquisa e extensão reflete na oferta dessas atividades pelo Departamento. As
atividades extensionistas, em sua maioria, são oferecidas para os graduandos da
universidade com o objetivo de aprofundamento nos aportes teóricos discutidos na
graduação. A pouca oferta de pesquisas também se dá pelo baixo número de
docentes com titulação de pós-graduação scrito sensu. Segundo o NUPE, das 31
atividades ofertadas entre os anos de 1998 e 2009, houve apenas 6 pesquisas no
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Departamento. Quanto às atividades de extensão, foram oferecidas 25 atividades e
nenhuma delas são extensões efetivadas para socialização de pesquisa.
A crise da universidade brasileira é acentuada por via da sua crise financeira
vivenciada nos últimos anos. Segundo Santos (2005), é um fenômeno decorrente da
perda da prioridade da universidade pública entre os bens públicos produzidos pelo
Estado. São resultados de uma perda geral das políticas sociais (educação, saúde,
previdência) impostos pelo modelo de desenvolvimento econômico.

Opiniões

dos

sujeitos

da

comunidade

interna

acerca

conceito

de

desenvolvimento
As ponderações dos entrevistados da comunidade externa sobre a
compreensão de desenvolvimento revelam que a maior parte não apreende o
significado relacionado com o paradigma econômico, mas mostram uma
compreensão com as questões ambientais, ecológicas e sociais segundo os
indicadores de sustentabilidade de Sachs (2002).
Quando

solicitados

para

posicionarem-se

sobre

a

compreensão

de

desenvolvimento, os entrevistados da comunidade interna afirmam desenvolvimento
relacionado à qualidade de vida da população, oportunidade e acesso aos bens
públicos ou ainda crescimento econômico com pouca agressão ao meio ambiente.
Na sua resposta, Pajaú menciona diferença entre crescer e desenvolver,
como também relaciona o crescimento do Território com a exploração da região sem
planejamento.
Pajaú:
[...] que aconteceu com a nossa região foi crescer sem planejar.
Explorou a região desordenadamente. Para mim desenvolver
significa todos terem oportunidades para acesso a tudo, sem explorar
o outro e o meio em que vive. Não ter fome, pobreza,
discriminações... e aí entra a Universidade provocando esse debate.
Não de forma isolada, mas mais um elemento desencadeador de
discussões [...] Não há desenvolvimento por aqui, há muita
exploração [...].

Umburana, quando entrevistado, diz do desenvolvimento relacionado às
questões humanas.
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O desenvolvimento é crescer com responsabilidade (...) vem da
compreensão e da necessidade de articulação entre instituição
pública e privada, comunidade, todos inseridos no mesmo contexto e
convergindo lutas para demandas (...)

Itapicuru: “Desenvolvimento está relacionado ao crescimento da região em
todos os segmentos: saúde, educação, segurança, economia...é termos igualdade
de acesso a essas questões [...].
Serol: “Desenvolver é todos terem acessos a tudo, sem privilégios
econômicos, sociais [...]”.
Sucupira:
Quando pensamos em desenvolvimento nos voltamos para condição
econômica, mas o desenvolvimento também está atrelado a
humanização desse sujeito que está dentro do Território,.
Penso o desenvolvimento numa perspectiva ampla: cultura, saúde
educação, sociedade [...] mas penso na educação como estratégia
para o desenvolvimento e contribuição para o território, o
fortalecimento do ensino básico, da educação superior com produção
de conhecimento [...]. Econômico:Fortalecer base produtiva,
desenvolver a economia do Território; Cultura: equipamentos para
jovens produção de cultura, lazer [...]. Política: fortalecimento da
sociedade civil, organizações, movimentos sociais. Maior democracia
no Território, maior planejamento e gestão nas instituições públicas,
fortalecer o nível e qualidade no planejamento dos municípios. A
participação da sociedade nos rumos e desenvolvimento do
Território, apropriação das políticas públicas [...].

Dentre o leque de dados obtidos dos entrevistados, categorizamos o indicador
social como o mais apontado. O alcance de homogeneidade social e igualdade no
acesso de recursos e serviços sociais foram as questões mostradas associadas ao
desenvolvimento.
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desenvolvimento
As ponderações dos entrevistados da comunidade externa sobre a
compreensão de desenvolvimento revelam que a maior parte não apreende o
significado relacionado com o paradigma econômico, mas mostram uma
compreensão com as questões ambientais, ecológicas e sociais segundo os
indicadores de sustentabilidade de Sachs (2002).
Barriguda:
Desenvolver é conviver com a sociedade, mas na perspectiva da
sustentabilidade. Não voltada para o capitalismo [...]. crescer, mas
com respeito. Cuidar do meio ambiente, das pessoas, voltada para
amorosidade [...].

Angelim:
O conceito de desenvolvimento é bastante amplo. Há
desenvolvimento quando a sociedade vive bem. Educação,
qualidade de vida, desenvolvimento econômico, cultural, políticos
pensando enquanto projeto político. O projeto de desenvolvimento
requer um outro tipo de sociedade [...] que existem limites para o
desenvolvimento nessa sociedade capitalismo [...].

Quaresmeira:
[...] O desenvolvimento é a compreensão de articulação. Entre
universidade, outras instituições pública e privada, comunidade,
todos inseridos no contexto. Todos convergindo para as questões
levantadas. Sustentável quando permite e possibilita compreender e
buscar alternativas. Quando compreende, reconhece [...].

Imbiruçu: “[...] desenvolver é crescer sem agredir o ambiente [...].
São João:
Desenvolver é quando o conhecimento de cada um pode se
sustentar na sua própria comunidade, no próprio Território. Mesmo
que ele saia aquele conhecimento caiba em qualquer lugar.
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Aroeira:
Desenvolvimento no paradigma capitalista é só ganhos econômicos
[...]. Pensar em desenvolver é pensar em outro tipo de economia,
que não explore o homem e o ambiente em que ele vive.

Foi considerado pelos entrevistados que a presença da UNEB no interior da
Bahia, por meio de suas atividades de ensino pesquisa e extensão, representa
importante instrumento de seu desenvolvimento. Aqui, cabe ressaltar o anseio dos
entrevistados para que a universidade consiga produzir respostas científicas e que
provoque impactos positivos em seu contexto, mas, examinando as suas falas,
identifica-se ausência na ampliação desse debate na universidade, no órgão
central da administração, na Secretaria Estadual de Educação e mesmo nos
sindicatos de professores.
A maioria dos entrevistados reconhece a relação da universidade com o
desenvolvimento do Território, menciona o desenvolvimento sustentável como
paradigma de desenvolvimento e implicada com o equilíbrio entre o outro e o ambiente
em que vivem. Apesar de apresentar insegurança, quando ao responder a pergunta,
catalogam

como

desenvolvimento

o

equilíbrio

do

outro

com

a

natureza,

desenvolvimento humano, qualidade de vida da população, crescimento econômico
sem agressão ao meio ambiente. Considera-se que ainda definem desenvolvimento
centrado no bem-estar do homem e pouco se refere ao equilíbrio com o meio ambiente.
Segundo a pesquisa a UNEB- DCHT- Campus XVI- Irecê tem se apresentado
como uma instituição que possui pequenos grupos de pesquisa ou estudos que se
agregam em torno de objetivos comuns, ao invés potencializar e organizar essas
diferenças em torno de um projeto de universidade. Então, a instituição deverá
buscar uma maneira de articular essa diversidade de projetos discutindo-os a partir
dos objetivos da instituição e isso há de requerer articulá-los conforme vontade
política da universidade.
Segundo dados recolhidos no Núcleo de Pesquisa e Extensão e a fala de
entrevistados extensão no Campus XVI, apresenta-se como possibilidade da oferta
de aprofundamento nos estudos não contemplados nos componentes curriculares
do Curso ou, ainda, como associado ao modelo assistencialista, àquele que
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estende os saberes científicos à população desassistida de conhecimentos e com
carências sociais.
Sem dúvida o DCHT – Campus XVI – Irecê vem contribuindo para o
desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê. A credibilidade e legitimidade
que goza junto à comunidade advêm do reconhecimento de sua força política,
precisando então conquistar o reconhecimento pela eficiência e qualidade a partir
das atividades propostas. O que se conclui com essa pesquisa é que a Instituição
não estrutura e organiza as práticas realizadas através de um projeto de
universidade, tampouco divulga suas ações realizadas. Necessário se faz
assenhorar-se do seu destino, para que o cotidiano e as políticas governamentais
não elejam suas primazias,
A UNEB tem construído instrumentos de planejamento que buscam garantir o
cumprimento do Regimento Geral da Instituição em seu art. 2º§ 1º no que diz
respeito à articulação da universidade com as necessidades regionais. Mas, o que
se percebe é que, apesar de preconizar em seu instrumento de planejamento, ainda
não possibilita vir à tona as territorialidades de cada Campus. Os recursos
financeiros destinados aos Departamentos são em, sua maioria, destinados à
manutenção do Campus, através de compra de passagens para deslocamento dos
professores, compra de combustível para veículos de transporte, pouco restando
para destinar a projetos de pesquisa e extensão existentes no Departamento.
Robert Sack (1986), geógrafo norte-americano, cita territorialidade como uma
tática individual ou coletiva para propriedade de recursos e pessoas através da
demarcação do controle de territórios e agrega ao conceito as subjetividades
humanas.
O conceito de territorialidade é adotado nessa pesquisa como resultados de
interações sociais, entre os diferentes agentes numa dada porção do espaço
geográfico tornando-se território. A ele está relacionado o sentimento de
“pertencimento”, o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. (SANTOS,
2007)
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6- CONCLUSÕES

Gerenciar conflitos e garantir sua autonomia tem sido uma busca constante
das Universidades. Esses caminhos são, às vezes, difíceis e tortuosos,
aproximando-a ou afastando-a de suas funções, sejam elas explícitas ou implícitas.
A âncora para as Universidades tem sido o princípio da autonomia, que está
garantido na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do Estado da Bahia de
1989, por ser condição essencial para a organização e o funcionamento da
educação superior.
Assim, o princípio de autonomia da universidade tornou-se tema recorrente
nos discursos e debates dos educadores, e da política educacional brasileira,
enfocando a autonomia pedagógica, administrativa e financeira, e a criação de
mecanismos efetivos para o cumprimento de suas funções, entre elas, a articulação
ao desenvolvimento da sociedade. No entanto, a autonomia universitária vem sendo
compreendida como a garantia que a universidade pública pode ter para fazer suas
escolhas, opções e reflexões sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma não
diretamente atrelada a uma lógica comercial ou econômica.
A pesquisa procurou descrever um cenário específico para apresentar a
discussão sobre a Universidade (neste caso, a Universidade do Estado da
Bahia/UNEB e mais especificamente o DCHT – Campus XVI-Irecê) e sua relação
com o Território de Identidade de Irecê. Ressaltamos que não tivemos a pretensão
de fazer um estudo abrangente sobre o desenvolvimento territorial, mesmo porque
esta é uma área de abordagem complexa. Essa dissertação quis trazer uma
contribuição ao debate, tendo como parâmetro a possibilidade da Universidade
refletir sobre seu fazer cotidiano, recriando, assim, as capacidades de fazer-se de
forma diferente, e procurar alcançar um ideal de articulação Universidade e
Sociedade. Portanto, procurou enfocar a relação entre UNEB-DCHT-Campus XVI e
o desenvolvimento territorial a partir da configuração desse cenário específico. Pode
ser que seus resultados não possam ser extrapolados. Isto, no entanto, não invalida
o estudo, pois a intenção é chamar atenção para a necessidade de ampliar debates
nesta área.
Ao fazer o fechamento deste estudo, percebemos o quanto deixamos de lado
a reflexão sobre a função da universidade e que ainda precisamos retomá-la em

106
outros espaços e tempos. Estamos longe de poder concluir com assertivas
inquestionáveis, visto que todo este campo está em ebulição. Para se ter uma ideia
de quanto esta discussão está em evidência, o Governo do Estado promoveu um
evento no dia 6/12/2010, cujo tema foi Universidades Públicas, dentro do Projeto
Pensar a Bahia: construindo nosso futuro, módulo 09, que aconteceu no Sol Bahia
Atlântico, em Patamares, Salvador/BA, contanto com a presença de reitores de
todas universidades públicas do Estado da Bahia.
A condição da multicampia da UNEB proporciona trazer ao seu âmago
realidades plurais, portanto, é democrática na sua estrutura e já nasce com uma
vocação própria. Essa marca deverá ser condição essencial na elaboração da
política de educação da UNEB. Precisa ser garantida não só em seus instrumentos
de planejamento, como na possibilidade de evidenciá-las em suas pesquisas, no
ensino, na extensão, pois, aí reside seu diferencial. Necessário se faz refletir se a
forma como a UNEB está atualmente estruturada possibilita a concentração da
Universidade, ao invés de sua descentralização.
Pensar em trazer as realidades advindas da multicampia para dentro da
universidade exige consciência regional. E, para isso, é necessário reconhecer essa
realidade, sustentar-se de suas histórias, de suas práticas produzidas. É uma
aproximação necessária que precisa ser legitimada por todos os sujeitos nela
envolvidos. O Território de Identidade de Irecê legitima a aproximação da UNEB
através da participação institucionalizada no Colegiado Territorial, que tem permitido
envolvimento e mobilização local em busca de soluções para os desafios presentes
e futuros no âmbito do Território.
Constatamos, com base nos estudos, que as iniciativas de organização
conjunta no Território de Identidade de Irecê envolvem ativa participação de
representantes da sociedade civil e organizada, algumas Instituições Privadas e
Públicas, da qual a UNEB faz parte de forma institucionalizada.
A relação construída tem sido tão positiva, pois a UNEB tem-se envolvido
numa série de ações conjuntas, entre elas, efetiva participação durante o período de
elaboração do PTDRS, de forma sistemática. No entanto, a pesquisa indicou que o
PTDRS elaborado de forma conjunta, ainda não é levado em conta no planejamento
da Instituição, apesar de o DCHT – Campus XVI - Irecê ser responsável
(coordenação) pelo Eixo Sociocultural da Articulação Territorial e possuir o Núcleo
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de Pesquisa Educação do Campo, que tem assumido discutir uma educação
contextualizada para o semiárido.
A título de exemplificação, podemos perceber o estreitamento da relação,
quando na discussão sobre as ações estruturantes foi definido parte dos recursos do
Território para a construção de um centro de pesquisa no Campus XVI - Irecê Por
outro lado, a UNEB promoveu e coordenou o I Encontro de Educação Infantil do
Território de Identidade de Irecê, de onde saiu um documento sobre a Educação
Infantil para orientar as ações educativas no Território (Anexo 02).
Porém, avançar-se no estreitamento das relações neste período, nada
garante que este processo continue no ritmo que vinha tendo. Tudo depende de
uma série de fatores, entre eles, a percepção que o grupo gestor do Departamento
possa ter a respeito da importância desta relação. Sabendo disto, preferimos
documentar nesta dissertação a realidade em período específico (2005 a 2009).
A concepção de que a universidade necessita ter uma relação com a
realidade social, não quer dizer que deva ser subordinada a ela, pois tal premissa é
adversa à autonomia que deve ser um princípio do ensino, da pesquisa e da
extensão. Certamente, que as universidades devam inserir-se nas conjunturas
políticas para minimizar as carências sociais, entre elas superar os déficits
educacionais da região. No entanto, a função da universidade pública não é o de
assumir as responsabilidades do Estado ou governos e, sim, contribuir na esfera que
lhe é própria (ensino, pesquisa e extensão), para o encaminhamento das soluções.
Nesse sentido, fortalece a necessidade da universidade garantir a construção
de princípios comuns que busquem qualidade na educação superior. A partir do
estudo realizado, entende-se como necessidade para o DCHT-Campus XVI - Irecê:
a) Definir política da educação superior a ser considerada como referência
para política de atuação do UNEB- DCHT-Campus XVI - Irecê;
b) Articular-se com outras organizações para discussão de Plano de
Desenvolvimento do Território de Identidade de Irecê, como também o
acompanhamento de seus impactos;
c) Sustentar a premissa de que a universidade é um espaço público e,
portanto, democrático para tomadas de decisões que interessem a uma
coletividade;
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d) Reconhecer a questão educacional como outra questão estruturante da
realidade e não apenas como um ponto de partida;
e) Definir Projeto Político Pedagógico do DCHT – Campus XVI - Irecê
levando em consideração a territorialidade da Região de Irecê;
f)

Promover avaliação do Departamento com vistas à melhoria do ensino,
da pesquisa, da extensão e do processo de gestão;

g) Articular-se com o DCHT – Campus XXIV- Xique -Xique na oferta de
cursos do Território de Identidade de Irecê;
h) Associar-se a outros grupos de docentes nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, evitando sempre que possível a desenvolvimento de
grupos de atividades isolados.
Nesta perspectiva, o DCHT – Campus XVI - Irecê caminha na direção de
definição de sua identidade, de sua vocação política e científica, pautada na relação
universidade-território-desenvolvimento. Certamente que não se trata apenas de
uma reestruturação interna das atividades desenvolvidas, mas a compreensão da
necessidade de reestruturar a política para a educação superior, que considere a
universidade como uma agência que pode contribuir para o desenvolvimento do seu
entorno.
Quando essa pesquisa foi iniciada, pensei que muito se sabia sobre a relação da
universidade com a comunidade e como estreitá-la, por considerar-me uma profissional
envolvida com as discussões do Território. Ao terminar essa investigação, concluo que
as relações estão em permanente reinvenção, que precisam ser construídas
cuidadosamente e traduzidas no interior da universidade, em seus currículos, nas
atividades de pesquisa e extensão, em suas práticas cotidianas, na administração.
Destacamos ainda que a UNEB, por sua capacidade de estar presente em quase todos
os Territórios de Identidade do Estado da Bahia, carrega consigo a possibilidade de ser
co-participante na promoção do seu desenvolvimento.
Enfim, essa pesquisa permite compreender que a Instituição pode assumir um
modelo de universidade com um projeto que se comprometa com o desenvolvimento
da sociedade. Essa possibilidade de escolha para definição de qual o lugar que a
universidade pode ou deve ocupar, da consideração do contexto onde está inserida
e pautar sua atuação política e científica é um verdadeiro exercício de sua
autonomia que, por sua vez, exige responsabilidade.
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APÊNDICE A - NOTAS DE CAMPO
Nota de campo 1
Irecê, 05 de julho de 2009.
8:00 às 17:00
Evento: Discussão sobre o uso da água da barragem de Mirorós
Promoção: UNEB, INGÁ, representantes da comunidade externa à UNEB.
Local: UNEB- DCHT- Campus XVI
O evento contou com a presença da comunidade acadêmica da UNEB, comunidade
externa, SEMA da Prefeitura de Irecê e INGÁ, representante de Sindicato Rural. O
objetivo do encontro foi discutir o uso da água da Barragem de Mirorós.
No Território de Identidade de Irecê tem se intensificado o debate sobre o uso da
água da Barragem uma vez que há diminuição da sua vazão provocadas pela falta
de chuva, desmatamento da margem do rio e uso da água para irrigação e consumo
humano.
Iniciou-se com palestra com integrante do INGÁ com a mostra de como a água tem
sido utilizada no município e as conseqüências do seu mau uso. Segue-se com a
palestra proferida por mim, com uma reflexão da relação que o homem tem
estabelecido com a natureza no Território de identidade de Irecê desde a década de
80 com o auge da exploração da agricultura na região.

IP- Considerando que na UNEB há graduandos de todos os municípios do TII a
discussão possibilita a divulgação no tema em destaque, bem como a formação dos
alunos e alunas.
Como fui palestrante coloquei-me como observadora no evento. Pude observar a
expectativa dos presentes em relação da intensificação do debate na Universidade e
de reflexões sobre o nível de água que os agricultores utilizam para irrigação em
detrimento ao consumo humano, bem como a falta do debate sobre as condições
dos agricultores familiares.
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Nota de campo 2
Irecê, 05 de julho de 2009.
14:00
Evento: Audiência pública do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada
(FPI)
Local: Auditório da Escola Modelo Luís Eduardo Magalhães
Foi realizado uma audiência pública para socialização dos resultados das ações de
19ª etapa do programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), ocorridos entre
os dias 24 de maio a 06 de junho de 2009 nos municípios de América Dourada,
Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro,
Ibipeba, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro do Chapéu,
Presidente Dutra, São Gabriel, Uibai, Xique-Xique. AS ações priorizadas foram
relativas ao esgotamento sanitário, uso irregular da água, desmatamento e produçãp
de carvão.
Participaram do encontro prefeitos dos municípios do Território de Identidade de
Irecê, irrigantes, representantes de Instituições públicas e ONG’s. O objetivo da
reunião maior era a busca da qualidade de vida de população e proteger o meioambiente. Na oportunidade a promotora fazia a entrega de termo de conduta aos
prefeitos contendo as irregularidades contidas após inspeções nos referidos
municípios, com prazos para ajustes. À medida que os prefeitos assinam a
notificação recebida, faziam pronunciamentos justificando os entraves encontrados
nos municípios para saná-los.

IP- A reunião começou com atraso causando impaciência nos participantes. A
mudança do local do evento também causou inquietações e um vai-e-vem no
evento. Observei a presença de irrigantes do Território, com a presença de
advogados, temendo represálias da Promotora.
Após as falas das promotoras Dra. Luciana Khoury, Coordenadora do Núcleo de
Defesa da Bacia do São Francisco, (NUSF) e dra. Márcia sobre a necessidade dos
procedimentos da fiscalização e da dificuldade de compreensão da comunidade
local sobre a mesma, ocasionado pelas rádios locais. Em seguida os integrantes do
SEMA, INGÁ, EMBASA, apresentaram os resultados das fiscalizações, através de
exposições orais com auxílio de fotografias e gráficos.
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IP- O som precário dos equipamentos dificultou a concentração dos participantes na
exposição do relatório. Após duas horas de reunião foi conseguido uma
aparelhagem que deu condições da reunião ocorrer sem maiores transtornos quanto
a sua audição.
O FPI é um Programa que teve início em 2002 e engloba o Ministério Público do
Estado da Bahia, através do Núcleo de Defesa do rio São Francisco, bem como
diversos Órgãos Ambientais do Estado e Federais, como O IMA (Instituto do Meio
Ambiente), SEMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado), INGÁ (Instituto de
Gestão das Águas e Clima), IBAMA, DIVISA ( Diretoria de vigilância Sanitária,
DNPM (Departamento nacional de Produção Mineral), CREA, ADAB, bem como as
polícias Rodoviária Federal e Militar através de seu Grupamento Aéreo, das
Compainhas do Cerrado e da Caatinga e polícia Ambiental.
Em 2008, o FPI completou a visita aos 115 municípios que compõem a Bacia do rio
São Francisco na Bahia, e agora estão em nova fase de revisitas
IP- Devido o adiantado da hora, 18:00 tive que me ausentar, mas a reunião
procedeu com análise e discussão do uso da água pelos irrigantes do Território.
Nota de campo 3
Irecê, 16 de junho de 2009.
8:00
Evento: Conferência Municipal de Educação de Lapão
Local: Salão Paroquial da Igreja Católica
A Conferência iniciou as com as presença de professores, gestores, representantes
de Conselho Municipal de Educação, Vereadores, Prefeito, Secretaria Municipal de
Educação e sua Equipe Técnica, professores da UNEB.
Após as abertura oficial com a composição das mesas, discursos habituais segui-se
com a minha fala sobre o Tema Construindo O Sistema Nacional Articulado de
Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. Foi
apresentado o que significa Sistema, sistema articulado, PNE e a necessidade em
articular com as demandas de Lapão.
Logo em seguida a profa Maria Dorath Bento Sodré discorreu sobre o tema.....
Houve participação do público, questionamentos sobre as prioridades locais,
condições de trabalho do professor, dificuldades de ensino e aprendizagem dos
alunos e professores, formação continuada.
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IP:Observei que as discussões giram em torno dos problemas internos das escolas
e da escolarização. Apesar de o Município sofrer atualmente com questões de uso
da água, fissuras em seu solo, comunidades quilombolas sem reconhecimento ou
trabalho efetivo, maior população e atendimento aos alunos no Ensino Fundamental
na zona rural não há um debate sobre os temas.
Após as palestras os presentes foram divididos em grupo para discussões das
metas que priorizarão para o PNE.
Nota de campo 4
Irecê, de 08 de outubro de 2009.
Horário: 09h00min às 17h00min
Evento: Discussão sobre o uso da água da Barragem de Mirorós
Local: Auditório da EMBASA
Público: Técnicos da Embasa, Representante Sindicato dos Comerciários,
Secretário Meio ambiente, Representantes Instituições Públicas, agricultores,
representantes sociedade civil, técnicos do EBDA.
O encontro foi solicitado pelos técnicos da EMBASA a fim de avaliação das
conseqüências do índice de consumo da água pelos irrigantes do Território.
Segundo avaliação dos técnicos da EMBASA o consumo de água pelos irrigantes
está sendo bem maior do que a Barragem comporta e a CODEVASF não está
fazendo o gerenciamento adequado da Barragem, haja vista o desmatamento de
suas margens. Após discussão entre os presentes ficou deliberado uma próxima
reunião mais ampliada com a comunidade a fim de elaboração de documento para
denúncia no Ministério público contra CODEVAF pelo mau gerenciamento da
Barragem, como também uma campanha educativa com a população do Território
para o uso adequado da água.
A reunião é concluída às 17:30.
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Nota de campo 5
Irecê, 29 e 30 de outubro de 2009.
Horário: 9:00 às 17:00
Evento:
Local: Auditório Pousada 4 Rodas
Evento: Oficina Territorial de Dinamização Econômica das Cadeias Produtivas
O Evento iniciou com atraso de uma hora, causando impaciência nos presentes.
Participaram de representante do eixo Econômico e Ambiental do Colegiado
Territorial,

Secretário

de

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento

Sustentável,

representante da UNEB (neste caso fui a representante da Instituição), Equipe
mobilizadora do Território, representante de ONG’s – Garra, agricultores e
representantes dos Sindicatos Rurais de Barro Alto, Xique-Xique, FETAG e Comitê
Gestor do Território de Identidade de Irecê.
Após rápida abertura oficial com falas do coordenador Territorial Mário Augusto de
Almeida Neto e do Gerente do Banco do Nordeste (representante do Comitê Gestor)
a reunião foi iniciada com um regate do que significa abordagem territorial e dos
avanços e desafios do colegiado do Território de Identidade de Irecê. Logo após, foi
apresentada a versão preliminar do PTDRS e o mapeamento de sua gestão. Após o
almoço no próprio local (o que não possibilitou a dispersão dos participantes) seguise com repasse da situação dos empreendimentos econômicos do Território com os
recursos do PROINF 1999/2008. No dia seguinte a partir das 9:00 foi-se colocado
sobre as Bases de Serviços de Comercialização do Território e balanços e
discussão das Ações do programa “Territórios da Cidadania” nas dimensões
ambiental e econômica e encaminhamentos das plenária sobre o que o Colegiado
Territorial deveria monitorar. Esta atividade foi dividida em pequenos grupos cada
um ficando com uma ação a ser analisada. A análise das ações propositivas para o
eixo ambiental e econômico do PPA estadual foi transferida para próxima reunião a
pedidos do membro do CAPPA, (neste caso sou eu a representante do CAPPA)
devido o adiantado da hora e a disponibilidade de pouco tempo para análise das
questões, bem como a dispersão do grupo, embora foram colocadas qual a função
do CAPPA e como vem acontecendo a atuação junto ao governo Estadual.
O público participou ativamente com questionamentos sobre as necessidades locais
e o atendimento dado pelo governo Federal e Estadual.
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IP:Observei que o público era bastante diverso quanto a participação nas discussões
do Território, alguns participantes pela 1ª vê, exigindo da equipe mobilizadora
esclarecimentos quanto à dinâmica da gestão do Território. As questões mais
emergentes se referem a cadeia produtiva.
Nota de campo 6
Irecê, 24 de outubro de 2009.
Horário: 9:00 às 17:00
Evento: Discussão sobre o Centro de Referência da Mulher do território de
Identidade de Irecê
Local: Auditório da Associação dos Comerciários de Irecê
O Evento iniciou com atraso por conta das fortes chuvas que antecederam o dia,
mas os participantes estavam tranqüilos pois o motivo é aceito e justificável pela
população da região. Participaram representante da Secretaria Estadual da
Promoção

da

Igualdade

Racial,

Sra.Lígia

Margarida....Secretario

do

Desenvolvimento Social, Sr. Celso Cambuí e sua equipe de trabalho, mulheres
representante do Território de Identidade de Irecê, Assistentes Sociais, Vice-prefeita
de Ibititá, representantes de movimento popular e Associação de Mulheres e
representante da UNEB (neste caso fui representando a Instituição).
Após rápida abertura oficial com falas do representante da Secretaria Estadual da
Promoção da Igualdade Racial, sra. Margarida....Secretario do Desenvolvimento
Social do Território de Identidade de Irecê, representante do prefeito local sra.
Ana....e da Diretora de Ações para as Mulheres do Município de Irecê. Foi
apresentada uma reflexão sobre a violência contra as Mulheres, tipos de violência e
Políticas Pública de combate a violência contra a mulher com debates com o público
local. Em seguida a Sra. Lígia Margarida... explanou da implantação do cento de
Referência de Mulheres do Território e como se daria o seu funcionamento e
implementação. À medida que as dúvidas surgiam eram esclarecidas pela preletora.
A reunião é concluída às 12:30 com almoço entre os participantes do evento.
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Nota de campo 7
Irecê, 29 de setembro de 2009.
Horário: 9:00 às 12:00
Evento: Reunião do Colegiado Territorial: Eixo Educação
A reunião teve como objetivo a socialização o Plano de Execução 2009 do
“Programa Território da Cidadania” para o Território de Identidade de Irecê e do
Plano Pluri-Anual do Estado da Bahia referentes ao eixo de educação a fim da
plenária eleger as ações que iriam fazer acompanhamento e avaliação. Juliany
Mendes fez a avaliação das ações Federais e eu fiz das ações Estaduais, uma vez
que sou membro do Conselho de Acompanhamento do plano Pluri-Anual. Após
discussão entre os presentes ficou estabelecido que o Colegiado fará avaliação e
acompanhamento do Programa Todos pela Alfabetização – TOPA, efetivado pelo
Governo do Estado da Bahia, e do governo Federal observar as se já haviam feitos
as construções de escolas em comunidades quilombolas e do campo do Território e
se atendem as necessidades dos moradores do campo. Ficou também pactuado a
fiscalização do cumprimento da Lei..... referente a merenda escolar.
Notas de campo 8
Irecê, 26 de outubro de 2009.
Horário: 9:00 às 12:00
Evento: II Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do DCHT- Campus XVI
Local: Auditório da UNEB- DCHT- Campus XVI
O Seminário teve como objetivo a atualização dos conhecimentos científicos do
corpo docente, graduados e pós-graduados da UNEB e demais Instituições de
Ensino do Território de Identidade de Irecê. Realizou-se entre os dias 26, 27 e 28 de
outubro de 2009. O registro da nota de campo da mesa-redonda “Perspectivas para
a Pesquisa, Ensino e Extensão na UNEB” foi efetivado por acreditar que as falas e
reflexões dos participantes, Secretaria da Educação do Município de Irecê e Diretora
da UNDIME, Sra. Rubia Margareth Dourado, Pró-Reitora de Extensão da UNEB,
Sra. Adriana Marmori, Pró-Reitora de Graduação, Sra. Mônica Torres e a minha
representação enquanto docente do DCHT - Campus XVI possibilitaria reflexões
sobre as demandas sociais e suas interferências no trabalho desenvolvido pelo
Campus XVI. A fala da profª. Rubia Margareth fez um resgate na função que a
Universidade assumiu ao longo do tempo, as pró-reitoras fizeram cada uma em sua
área de atuação um registro das atividades e perspectivas da Extensão e Ensino no
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âmbito da UNEB, por fim a minha fala foi no sentido de uma reflexão sobre as
demandas do Território de Identidade de Irecê e a vocação científica do Campus
XVI. Após a exposição dos palestrantes iniciou-se o debate com os presentes. O
debate da plenária ficou centrado nas dificuldades em realização de atividades de
ensino, pesquisa e extensão de forma associada como conseqüência da crise
interna que a Universidade atravessa com falta de profissionais, grande demanda de
pós-graduação

e

poucos

recursos

destinados

as

Universidades.

Houve

reivindicações da plenária por ampliação de cursos voltados às necessidades do
Território de Identidade de Irecê, descentralização de Programas de Pós-Graduação
regionalizados, concurso para corpo técnico e docente da UNEB.

IP- As falas foram no sentido da Universidade se articular com a sociedade, como se
já não fizesse parte dela, como também centradas nas dificuldades estruturais que a
UNEB atravessa. Considero que foi um movimento inicial, mas que ainda necessita
ser retomado, pois a compreensão da vocação científica da Departamento ainda não
está amadurecida
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APÊNDICE B – QUADROS
QUADRO 6 - DOCENTES DO DCHT – CAMPUS XVI
Situação
funcional

Docente

Adriana Pereira Paiva

Ana Karine
Rocha

Substituto

Loula

Torres

Efetiva

Antonio Oliveira Filho

Efetivo

Cenilza Pereira dos Santos

Efetiva

Cláudio Eduardo Félix dos
Santos

Efetivo

Cláudio
Oliveira

Efetivo

Daniela
Dourado

Roberto

Lopes

Meira

de

Oliveira

Substituta

Darcy Ribeiro de Castro

Efetivo

Djárcia Brito de Santana

Substituto

Dayse Lago de Miranda

Efetivo

Edineiram Marinho Maciel

Efetivo

Emanuela Oliveira Carvalho
Dourado

Efetiva

Carga
Graduação/Ano
Pós-graduação/Ano
horária
Licenciatura em
Educação Infantil
Pedagogia40
IESDE e Univ. Castelo Branco
Univ.Católica do
– 2004
Salvador -2000
Bacharelado em
Gestão de Qualidade da
Administração de Educação – FACINTER 2004
40
Empresas
Educação a Distância UNEBUNIFACS – 1998
2008
Formação para o Magistério:
Filosofia
Adm e Suprv. Escolar pela
40
UCSAL – 1998
Fac. Cienc. e Letras Plino
Augusto Amaral SP – 1998
Supervisão Escolar – UESF
Licenciatura em
1998
DE
Pedagogia –
Mestranda - Educação e
UESF - 1996
Contemporaneidade – UNEB
(em curso)
Especialização em História do
Licenciatura em
Nordeste UPE-2001
Mestre em Educação UFPE –
História –
DE
Universidade de
2004
Pernambuco 1998 Doutorando em Educação –
UFBA
Mestre em Fisiologia Vegetal:
Engenharia
Ciências – UFLA 2002
40
Agronômica –
Doutorando em Botânica –
UESB – 1999
Universidade de Viçosa – MG
Metodologia do Ensino
Pedagogia UNEB
40
Superior UNEB
2001
2003
Ciências Físicas e
Metodologia do Ensino
40
Biológicas
Fundamental UNEB 2000
UCSAL – 1994
Estudos Lingüísticos UEFSLetras Vernáculas 2003 / Lingustica Textual –
40
– UEFS 2002
UEFS-2006
Mestrado em
Letras
Alfabetização -Fac. Educ. da
UNEB/1986
Bahia -2000
40
Pedagogia
Mestranda em Educação e
UNEB /1991
Contemporaneidade UNEB
Educação MusicalConservatório Brasileiro de
Licenciatura em
DE
Música – UCSAL
Música/ 1989
/1988
Mestranda em eEducação e
Contemporaneidade
Metodologia do Ensino
Superior UNEB /2004
Mestrado em Educação
Licenciatura em
40
Currículo e (In)formação
Pedagogia UNEB
/2002
UFBA/2009
Doutoranda em Educação/
UFBA
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Flávia
Araújo

Lorena

de

Souza

Efetiva

40

Gleiton Silva de Sales
Efetivo

40

Efetiva

DE

Efetiva

DE

Joelma Gomes de Oliveira

Substituta

20

Julio Bispo Santos Junior

Visitante

20

Kaline Castro Campos Neves
Moraes

Visitante

20

Kedma Silvana Bastos Barreto

Efetiva

40

Licia da Silva Sobral

Visitante

20

Lormina Barreto Neta

Efetiva

49

Efetiva

40

Efetiva

20

Efetiva

40

Maria Dotath Bento Sodré

Efetiva

DE

Marielson de Carvalho Bispo
da Silva

Efetiva

40

Helga Porto Miranda

Hilderlândia Penha Machado
Santos

Márcia
Regina
Santos Lanza

Mendes

Maria da Conceição Araújo
Correia
Maria de Fátima Sudre de
Andrade Bastos

Licenciatura
em Especialização em
Pedagogia
– Planejamento e Gestão em
UNEB – 1998
Educação – UNEB - 1999
Esp. Filosofia, Estudos
Culturais e Pesquisa em
Pedagogia –
Educação
UNEB – 2000
Mestrando em Educação e
Contemporaneidade – UNEB
Pedagogia –
UCSAL 1999

Psicopedagogia –
FACINTER/IBPEX – 2002

Metodologia e Pratica de
Letras Vernáculas
Ensino de Lingua Portuguesa
UEFS – 1997
UEFS /1999
Pedagogia
Metodologia do Ensino
UNEB - 2002
Superior UNEB – 2004
Metodologia de Ensino
Superior – UNEB
Pedagogia
Psicopedagogia –
UNEB - 2001
Universidade Federal de Rio
de Janeiro
Licenciatura em
Metodologia do Ensino
Letras – UEPB Superior – UNEB – 2004
2000
Esp. Organização e Processo
do Ensino Superior – UNIBA
Gestão de Pessoas – UNEB
Pedagogia –
Planejamento e Gestão
UNEB 1999
Educacional - UNEB
Mestre Gestão Integrada de
Organizações – UNEB 2005
Letras – UFBA –
Literatura e Lingüística
2003
UFBA -2005
Psicopedagogia Clínica CETIS
Pedagogia UNEB
– Faculdade Baiana de
– 1990
Medicina e Saúde – 2006
Texto e Gramática
Letras
UEFS – 1999
UNEB - 1994
Mestranda em Lingüística –
Portugal
Pedagogia UFPE
Psicopedagogia UFRJ – 2001
– 1988
Pedagogia UNEB Psicologia Educacional – PUC
– 1990
1999
Esp. Teoria e Metodologia da
Licenciatura em
História UEFS 2000
Historia – UEFS
Mestre Educação e
1996
Contemporaneidade UNEB
2002
Letras Vernáculas
Mestre em Letras – UFPB –
UFBA 1999
2004

Marluse Arapiraca dos Santos

Efetiva

DE

História - UCSAL
1998
Pedagogia –
UNEB - 2000

Renata Adrian Ribeiro Santos
Ramos

Efetiva

40

Pedagogia –
UEFS 1999

Metodologia Ensino Superior –
FEBA 1999
Agente Difusão Tecnológica
UNEB 2005
Mestranda Educação e
Contemporaneidade UNEB
Alfabetização
UESF - 2001
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Robério Pereira Barreto

Substituto

40

Efetiva

20

Rubia Mara de Souza Lapa
Cunha

Efetiva

40

Valnice Souza Paiva

Efetiva

40

Rosana
Rodrigues

Mara

Chaves

Supervisão escolar
UEFS – 2004
Letras – Inglês –
Metodologia do Ensino de
Espanhol
Lingua Estrangeira UNEMAT
UNEMAT -2000
– 2001
Met. Ensino Superior Pesquisa
Licenciatura e
e Extensão UNEB 2000
Bacharelao em
Mestre Educação e
Sociologia
Contemporaneidade UNEB –
UFBA 2000
2003
Lingüística Aplicada a Língua
Letras Vernáculas
Portuguesa UEFS 1998
com Inglês UNEB
Lingua Portuguesa UNEB
1994
1998
Metodologia do Ensino
Eletricidade
Superior – UNEB 2000
UNEB 1987
Mestre em Educação e
Pedagogia
Contemporaneidade UNEB
UNEB 2000
2003

QUADRO 7 - DOCENTES COM TITULAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO E
DOUTORADO
Regime
de
trabalho

Docente

Nível de
formação

Cenilza Pereira dos Santos

Mestre

Educação e Contemporaneidade

UNEB

2009

DE

Cláudio Eduardo F. dos
Santos

Mestre

Educação

UFPE

2004

DE

Fisiologia Vegetal – Ciências

UFLA

2002

40

Educação

UFBA

2009

DE

Cláudio Roberto M. de
Oliveira

Doutor

Emanuela Oliveira C.
Dourado

Mestre

Curso/Área de Concentração Instituição Ano

Kedma Silvana Bastos
Barreto

Mestre

Gestão Integrada de
Organizações

UNEB

2005

40

Maria Dorath Bento Sodré

Mestre

Educação e Contemporaneidade

UNEB

2003

DE

Marielson Carvalho B.da
Silva

Mestre

Letras

UFPB

2004

40

Rosana Mara Chaves
Rodrigues

Mestre

Educação e Contemporaneidade

UNEB

2003

40

Valnice Souza Paiva

Mestre

Educação e Contemporaneidade

UNEB

2003

40
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QUADRO 8 - PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO DCHT - CAMPUS XVI
Linha

Projeto

Modalidad
e

Responsável

Público alvo

Ano

Ciências Exatas
e Tecnológicas

Formação de
professores

Programa de extensão em
didática: vida da/na escola

Extensão

Grasiela
Dourado

Professores
rede públicaI

1998

Ciências Exatas
e Tecnológicas

Tecnologia da
Educação e Novas Tecnologias Extensão
Informação

Sônia Pinto

Professores e
dirigentes

2001

Ciências Exatas
e Tecnológicas

Tecnologia da Educação e Novas Tecnologias
Extensão
Informação
da comunicação e informação

Sônia Pinto

Professores e
dirigentes

2001

Extensão

Valnice Sousa
Paiva

Graduandos
comunidade
externa

Educação, Tic e a importância
da formação de professores e
Pesquisa
experimentação para a
consolidação das inovações:
uma experiência no município
de Irecê

Valnice Sousa
Paiva

Graduandos e
pesquisadores

Área

Ciências Exatas
e Tecnológicas

Tecnologia da
Informação

Ciências Exatas
e Tecnológicas
Tecnologia da
Informação

Ciências
Humanas e
Sociais
Ciências
Humanas e
Sociais

O vídeo: uma abordagem
estética do conhecimentooficina de produção

2007

2007 a
2009

Tecnologias da
Informação

Vem pro Cinema

Extensão

Mª Dorath Bento Comunidade
2006-2009
Sodré
externa

Desenvolvimento
rural/Questão
agrária

Educação de roça:
representação social da
educação na zona rural de
Irecê

Pesquisa

Mª Dorath Bento Comunidade
2005-2007
Sodré
acadêmica

Ciências
Humanas e
Sociais

Desenvolvimento
humano

Ciências
Humanas e
Sociais

Desenvolvimento Escolas rurais: o contexto do
Alunos da
Rosana Mara C.
rural/Questão multisseriamento no município Pesquisa
zona rural de 2007-2008
Rodrigues
agrária
de Irecê
Irecê

Ciências
Humanas e
Sociais
Ciências
Humanas e
Sociais

Formação de
professores

Viagem temática:educação do
Rosana Mara C.
Extensão
campo/no campo
Rodrigues
(Terra Vista-AratacaBA)

A formação dos professores no
Extensão
cotidiano em sala de aula

Graduandos

2007-2008

Professores
Cenilza Pereira
redes públicas 2008-2009
dos Santos
e municipais

Desenvolvimento Levantamento das demandas Pesquisa e Cenilza Pereira
urbano
do bairro Baixão de Sinézia
extensão
dos Santos

Moradores do
Baixão da
2008-2009
Sinézia

Ciências
Humanas e
Sociais

Formação de
professores

Diálogos sobre a emancipação
Graduandos e
Cláudio Eduardo
Extensão
humana: TII concepções,
comunidade 2007-2008
Félix
perspectivas e contradições
externa

Ciências
Humanas e
Sociais

Formação de
professores

Dificuldades de aprendizagem
Extensão
em sala de aula

Helga Porto
Miranda

Graduandos e
comunidade 2007-2008
externa

Ciências
Humanas e
Sociais

Formação de
professores

As teorias psicológicas
contemporâneas e suas
implicações n prática
pedagógica

Extensão

Lormina Barreto
Neta

Ciências
Humanas e
Sociais

Alfabetização,
leitura e escrita

Trabalhando com projetos na
Educação Infantil

Extensão

Graduandos
Dayse Lago de
de P e
Miranda
professores de
séries iniciais

2003

Ciências
Humanas e
Sociais

Alfabetização,
leitura e escrita

O desenvolvimento infantil na
perspectiva interacionaista

Extensão

Graduandos e
Zenilda F. de
professores de
Jesus Fonseca
séries iniciais

2003

Ciências
Humanas e
Sociais

Grupos sociais
vulneráveis

Identidades Culturais e
Educação

Extensão

Gleiton Silva de Graduandos e
Sales
docentes

2006

Gestão
Institucional

Gestão Institucional frente às
mudanças no cenário da
economia, do trabalho e da
educação

Extensão

Graduandos e
gestores de
instituições
Ana Karine
educacionais
Loula P. Rocha
de escolas
públicas e
privadas

2006

Ciências
Humanas e
Sociais

Graduandos

2002
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Ciências
Humanas e
Sociais
Ciências
Humanas e
Sociais
Ciências
Humanas e
Sociais

Ciências
Humanas e
Sociais

Formação de
professores

O processo de autoria numa
visão psicopedagógica
educacional

Extensão

Lormina Barreto
Neta

Graduandos e
comunidade
externa

2008

Formação de
professores

Educação e emancipação
humana: leituras dialéticas
para a educação
contemporânea

Extensão

Cláudio Eduardo
Félix

Graduandos e
comunidade
externa

2008

Formação de
professores

Referenciais pedagógicos da
proposta de educação para a
Cláudio Eduardo Comunidade
convivência com o semi-árido: Pesquisa
Félix
interna
um estudo crítico

2008

Informação continuada sobre
Grupos sociais saúde sexual e prevenção nas
Extensão
vulneráveis
escolas
(oficina itinerante)

Dayse Lago de
Miranda

Comunidade
externa

2008

Ciências
Humanas e
Sociais

Grupos sociais
vulneráveis

Extensão

Mª Conceição
Araújo Correia

Graduandos e
comunidade
externa

2008

Ciências
Humanas e
Sociais

Gestão
Institucional

Formação de gestores da Rede
Extensão
pública Estadual/DIREC 21

Ana Karine
Loula P. Rocha

Gestores
Rede pública
estadual

2008

Extensão

Joelma Gomes
de O. Bispo

Graduandos e
professores
Rede pública
de ensino

2009

Alfabetização, O encanto dos nossos cantos:
Pesquisa
leitura e escrita
um resgate da tradição oral

Patrícia Vilela

Graduandos

2004

Alfabetização, Curso de Extensão em Língua
Extensão
leitura e escrita
Portuguesa

Elizete Luiz
Diniz

Alunos do 2º
grau da Rede
pública

1998

Ciências
Humanas e
Sociais
Letras
Lingüística,
Letras e Artes
Lingüística,
Letras e Artes
Lingüística,
Letras e Artes

Lingüística,
Letras e Artes

Lingüística,
Letras e Artes
Lingüística,
Letras e Artes

Lingüística,
Letras e Artes

Lingüística,
Letras e Artes

Alfabetização,
leitura e escrita

Noções básics de libras

Tematização das práticas de
alfabetização

Alfabetização,
leitura e escrita

Oficina de escrita: produção
textual

Extensão

Rubia Mara S. L.
Cunha

Graduandos e
comunidade
externa

2002

Alfabetização,
leitura e escrita

A produtividade lexical na
comunidade de Irecê:
manifestações afetivas e
efetivs da linguagem

Extensão

Professores e
Rubia Mara S. L. alunos Rede
Cunha
pública de
ensino

2007

Professores e
Do Espontâneo a produção
Rubia Mara S. L.
alunos da
coletiva: o interdisciplinar e o Extensão
Cunha
Rede pública
transversal no ensino de língua
de ensino

2008

Alfabetização,
leitura e escrita

Comunicação de massa e a
Tecnologias da
reorganização do gosto popular Extensão
Informação
pela mídia
Patrimônio
cultural, histórico,
natural e
imaterial
Alfabetização,
leitura e escrita

Robério Pereira
Barreto

Comunidade
interna e
externa

2008

Robério Pereira
Barreto

Comunidade
interna

2008

Cenas de linguagem: indícios,
Professores e
Rubia Mara S. L.
caminhos e trajetórias da
alunos da
Extensão
Cunha
escrita em escolas da Rede
Rede pública
Municipal
de ensino

2009

A caminho das lavras e das
histórias populares da
Chapada Diamantina

Extensão

Patrimônio
Cultural e
histórico

Flagrantes de rua: a Bahia em
Extensão
movimento

Alessandra
Picanço

Comunidade
externa

2004 e
2005

Lingüística,
Letras e Artes

Música

Musicalização através do canto
Extensão
coral

Edineiram
Maciel

Cominidade
interna e
externa

2006 a
2008

Lingüística,
Letras e Artes

Formação de
Professores

Hilderlândia P.
Machado Santos

Graduandos
de Letras

2008 e
2009

Semeando a Língua
Portuguesa

Fonte : Núcleo de Pesquisa e Extensão do DCHT - Campus XVI

Extensão
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QUADRO 9 - NÚMERO DE GRADUADOS PELA UNEB - DCHT - CAMPUS XVI

Ano

Curso

Concluintes

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

29
36
34
36
30
31
55
63
71
385

Total

Fonte: Secretaria Acadêmica do DCHT - Campus XVI
QUADRO 10 - NÚMERO DE GRADUADOS PELA REDE UNEB 2000 - DCHT CAMPUS XVI
Ano

Curso

Rede UNEB/2000

2000
2005
2007

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Total

Xique-Xique
Barra
Ibititá

Fonte: Secretaria Acadêmica do DCHT - Campus XVI

Concluintes
96
37
133

128
APÊNDICE C – INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
ROTEIRO DE ENTREVISTA

Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação - DEDC - Campus I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

Pesquisa: Universidade e Desenvolvimento Territorial: análise da relação entre a
Universidade do Estado da Bahia/UNEB e a gestão do desenvolvimento sustentável do
Território de Identidade de Irecê
Pesquisadora: Dayse Lago de Miranda
Orientador: Drª. Avelar Luiz Bastos Mutim

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado (a) Senhor (a):
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa de
Mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC da Universidade do Estado da Bahia – sob o título:
Universidade do Estado da Bahia/UNEB e o desenvolvimento territorial
sustentável: estudo da relação do Campus XVI e o Território de Identidade de
Irecê e contribuirá para análise da relação da UNEB-DCHT/ Campus XVI com as
demandas do Território de Identidade de Irecê.
Caso aceite fazer parte da pesquisa você responderá perguntas através de
entrevistas. Você terá a liberdade para fazer perguntas sobre quaisquer dúvidas,
bem como desistir de participar da pesquisa em qualquer momento que quiser, sem
que isto leve a qualquer problema. Os riscos de sua participação para a pesquisa
são mínimos, não havendo divulgação de sujeitos e dados confidenciais. Para não
perder nenhum dado peço-lhe autorização para gravação das falas para posterior
transcrição – que será guardado por cinco (05) anos e incinerada após esse período.
Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de manter em sigilo todos
os dados pessoais confidenciais, bem como de indenizá-lo (a) se sofrer algum
prejuízo físico ou moral por causa do mesmo.
A sua participação será importante para contribuir com a melhoria da relação da
UNEB-DCHT/ Campus XVI com o Território de Identidade de Irecê.
Assim se está claro para o (a) senhor (a) finalidade desta pesquisa e se conceda em
participar como voluntário (a) peço-lhe que assine esse documento.
Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração.
Dayse Lago de Miranda
Pesquisadora responsável
Telefone de contato: 3641-0843/dayselago@gmail.com

Obs.: Esse TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) foi elaborado respeitando às Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96), ora vigentes no Brasil.
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Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação - DEDC - Campus I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

Pesquisa: Universidade e Desenvolvimento Territorial: análise da relação entre a
Universidade do Estado da Bahia/ UNEB e a gestão do desenvolvimento sustentável do
Território de Identidade de Irecê
Pesquisadora: Dayse Lago de Miranda
Orientador: Drª. Avelar Luiz Bastos Mutim

AUTORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SUJEITO DA PESQUISA

Eu,_______________________________________________________,
(a)

da

portador

RG________________________________,

CPF_______________________concordo em participar da pesquisa Universidade
do Estado da Bahia/UNEB e o desenvolvimento territorial sustentável:estudo
da relação do Campus XVI e o Território de Identidade de Irecê como sujeito e
autorizo a Dayse Lago de Miranda, a veicular imagem e depoimentos em qualquer
meio de comunicação para fins de didáticos, de pesquisa e divulgação de
conhecimento científico sem quaisquer ônus ou restrições.
Fui suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas
para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento,
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo.
Fica ainda autorizado, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a
cessão de direitos de veiculação, não me cabendo por isso receber algum tipo de
remuneração.
Irecê, _______/________/________

Assinatura
Obs.: Esse TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) foi elaborado respeitando às Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96), ora vigentes no Brasil.
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Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação - DEDC - Campus I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

Pesquisa: Universidade e Desenvolvimento Territorial: análise da relação entre a
Universidade do Estado da Bahia/ UNEB e a gestão do desenvolvimento sustentável do
Território de Identidade de Irecê
Orientador: Drª. Avelar Luiz Bastos Mutim

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM
SUJEITOS DA COMUNIDADE EXTERNA
Data:____/___/____
PERFIL DO ENTREVISTADO
Nome:
Idade:
Local de nascimento:
Formação:
Cargo/Função que ocupa no Território de Identidade de Irecê:
Tempo de atuação neste cargo:
1- Em sua opinião quais as demandas/necessidades do Território de Identidade de
Irecê?
2- Como você considera que a UNEB tem se relacionado com essas necessidades?
Por quê?
3- Conhece ou já ouviu falar em alguma ação da UNEB que posssibilite a
articulação da UNEB com as necessidades do Território de Identidade de Irecê?
4- Como você considera a participação da comunidade externa na UNEB? Está
participação é importante? O que pode ser feito para ampliar esta articulação das
ações da UNEB com o Território de identidade de Irecê?
5- Para você, como seria essa participação?
6- O que você entende por desenvolvimento sustentável?
7- Quais são, em sua opinião, as possibilidades e desafios para a UNEB no
contexto do Território de Identidade de Irecê?
8- Qual o seu entendimento da função da Universidade no Território em que está
inserido?
9- Você gostaria de acrescentar outras apreciações a essa entrevista?
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Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação - DEDC - Campus I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade –
PPGEduC
Pesquisa: Universidade e Desenvolvimento Territorial: análise da relação entre a
Universidade do Estado da Bahia/ UNEB e a gestão do desenvolvimento sustentável do
Território de Identidade de Irecê
Pesquisadora: Dayse Lago de Miranda
Orientador: Drª. Avelar Luiz Bastos Mutim

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM
SUJEITOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Data:____/___/____

PERFIL DO ENTREVISTADO
Nome:
Idade:
Local de nascimento:
Formação:
Cargo/Função que ocupa no Território de Identidade de Irecê:
Tempo de atuação neste cargo:
1- Em sua opinião quais as demandas/necessidades do Território de Identidade
de Irecê?
2- Em seu planejamento a UNEB contempla práticas que posssibilite a sua
articulação com as necessidades do Território de Identidade de Irecê? Qual?
3- Como você considera que a UNEB tem se relacionado com essas
necessidades? Por quê?
4- Os recursos repassados a esta Instituição são suficientes para atender a suas
necessidades?
5- Como você considera a participação da comunidade externa na UNEB? Está
participação é importante? O que pode ser feito para ampliar esta articulação
das ações da UNEB com o Território de Identidade de Irecê?
6- Para você, como seria essa participação?
7- O que você entende por desenvolvimento sustentável?
8- Quais são, em sua opinião, as possibilidades e desafios para a UNEB no
contexto do Território de Identidade de Irecê?
9- Qual o seu entendimento da função da Universidade no Território em que está
inserido?
10-Você gostaria de acrescentar outras apreciações a essa entrevista?

ANEXOS

133
TABELA 1 - ÁREA E VALOR DAS PRINCIPAIS LAVOURAS IRRIGADAS - 1995
(EM VALOR R$ 1.000,00 DE ABRIL DE 2001)
Lavouras
1. Temporárias
Alho
Beterraba
Cebola
Cenoura
Melancia
Melão
Milho verde
Pepino
Pimentão
Tomate
2. Permanentes
Banana
Coco-da baía
Manga
Uva
Pinha
TOTAL

Área
(ha)
5.077,4
25,9
476,5
908,2
2.431,3
565,3
154,6
30,02
0,6
241,0
246,8
1.598,9
334,4
100,0
341,8
2,8
819,9
6.676,3

%
76,05
0,39
7,09
13,60
36,42
8,47
2,32
0,45
0,01
3,61
3,70
23,95
5,01
1,50
5,12
0,04
12,28
100,00

Valor
Absoluto
12.603,09
41,9
1.924,6
2.232,2
6.772,0
371,7
475,9
15,4
4,2
129,2
545,9
2.487,5
536,7
81,9
548,6
4,4
1.315,9
15.091,2

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE
Estimativa da área a partir da área colhida

%
83,52
0,28
12,75
15,39
44,97
2,46
3,15
0,10
0,03
0,86
3,62
16,48
3,56
0,54
3,64
0,03
8,72
100,00
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TABELA 2 - OCORRÊNCIAS MINERAIS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE
IRECÊ
Municípios
América Dourada
Barra do Mendes
Barro Alto
Cafarnaum
Canarana
Central
Gentio do Ouro
Ibipeba
Ibititá
Irecê
Itaguaçu da Bahia
João Dourado
Jussara
Lapão
Mulungu do Morro
Presidente Dutra
São Gabriel
Uibaí
Xique-Xique
Fonte: CBPM – 2001

Minerais
Cristal de rocha e fluorita
Cristal de rocha, diamante, chumbo, ametista,
carbonato
Chumbo
Chumbo
Cristal de rocha
Fluorita
Ametista, amianto, caulim, cristal de rocha,
diamante, ferro, manganês, ouro, titânio
Chumbo, cirino, cristal de rocha
Cristal de rocha
Fosforita, zinco
Cristal, cobre, cristal de rocha, ferro, mármore,
salitre
Calcário e chumbo
Cristal de rocha
Cristal de rocha, barita, bauxita e ouro
Calcita
Fluorita
Amianto,chumbo, cobre, cristal de rocha,
manganês, quartzo
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TABELA 3 - POPULAÇÃO TOTAL E POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ
Aspectos Populacionais
Território 50 - Irecê- BA
Município

População
Total

Rural

Urbana

Nº
absolutos

%

Nº
absolutos

%

População
Ponderada
(1)

Área
Densidade
(Km2) Demográfica

América
Dourada

15.959

5.811

36,41

10.148

63,59

15.959

748,1

21,33

Barra do
Mendes

13.610

8.031

59,01

5.579

40,99

13.610

1.640,6

8,30

Barro Alto

12.098

6.922

57,22

5.176

42,78

12.098

386,1

31,33

Cafarnaum

16.059

6.850

42,66

9.209

57,34

16.059

1.075,0

14,94

Canarana

21.665

11.910

54,97

9.755

45,03

21.665

657,3

32,96

Central

16.792

9.155

54,52

7.637

45,48

16.792

367,9

45,64

Gentio do Ouro

10.173

5.271

51,81

4.902

48,19

10.173

3.685,8

2,76

Ibipeba

15.362

6.080

39,58

9.282

60,42

15.362

1.103,6

13,92

Ibititá

17.905

9.845

54,98

8.060

45,02

17.905

597,2

29,98

Ipupiara

8.541

3.357

39,30

5.184

60,70

8.541

1.335,4

6,40

Irecê

57.436

4.293

7,47

53.143

92,53

57.436

336,8

170,53

Itaguaçu da
Bahia

11.309

9.322

82,43

1.987

17,57

11.309

4.588,3

2,46

João Dourado

18.967

7.526

39,68

11.441

60,32

18.967

988,0

19,20

Jussara

15.339

5.474

35,69

9.865

64,31

15.339

796,3

19,26

Lapão

24.727

15.505

62,70

9.222

37,30

24.727

645,0

38,34

Mulungu do
Morro

15.119

8.960

59,26

6.159

40,74

15.119

519,6

29,10

Presidente
Dutra

13.730

6.071

44,22

7.659

55,78

13.730

284,7

48,23

São Gabriel

18.412

8.601

46,71

9.811

53,29

18.412

1.229,1

14,98

Uibaí

13.614

5.734

42,12

7.880

57,88

13.614

518,5

26,26

Xique-Xique

44.718

13.153

29,41

31.565

70,59

44.718

5.987,5

7,47

Total Território

381.533

157.871

41,38

223.664

58,62

381.535

27.490,8

13,88

Fonte:IBGE 2007.
Nota: (1)Para os municípios com densidade populacional maior que 80 hab/km2 e população maior
que 200 mil habitantes, a população ponderada corresponde à população rural do município em
questão. Capturado em 06 de maio de 2009.
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TABELA 4 - NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES, FAMÍLIAS
ASSENTADAS, DE PESCADORES E DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Território 50 - Irecê- BA
Município

Agricultores
Famílias
Pescadores Terras Quilombolas
Indígenas
Familiares(1) Assentadas(2)

América
Dourada

2.129

21

0

0

0

Barra do
Mendes

1.484

0

0

0

0

Barro Alto

1.857

0

0

0

0

Cafarnaum

1.216

0

0

0

0

Canarana

3.412

0

0

0

2

Central

2.342

0

1

0

0

906

0

0

0

1

Ibipeba

1.729

0

0

0

0

Ibititá

3.779

0

0

0

0

638

0

0

0

0

Gentio do
Ouro

Ipupiara
Irecê

919

0

0

0

0

Itaguaçu
da Bahia

1.944

501

19

0

1

João
Dourado

1.347

0

0

0

2

Jussara

1.391

0

0

0

2

Lapão

2.340

0

0

0

0

Mulungu
do Morro

1.494

0

0

0

0

Presidente
Dutra

2.198

0

0

0

0

São
Gabriel

2.519

69

0

0

1

Uibaí

1.931

0

0

0

2

XiqueXique
Total
Território

2.291

1.029

2.393

0

1

37.866

1.620

2.413

0

12

Fonte: (1)IBGE. Censo Agropecuário (1995/96);(2)MDA/Incra/SIR (30/09/2007) .
Capturado em 07 de maio de 2009.
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TABELA 5 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM
2006 - ABRANGÊNCIA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E PARTICULAR DO
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ
Território 50 - Irecê- BA
Municipio

Total

Dependência Administrativa
Federal

Estadual

Municipal

Particular

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana
América Dourada

963

3.177

0

0

68

0

895

3.177

0

0

Barra do Mendes

1.291

1.565

0

0

749

0

405

1.565

137

0

Barro Alto

1.734

1.080

0

0

33

0

1.701

1.080

0

0

Cafarnaum

3.040

1.430

0

0

274

0

2.580

1.430

186

0

Canarana

3.088

2.220

0

0

1.085

0

1.601

2.220

402

0

Central

1.835

1.630

0

0

876

0

817

1.630

142

0

730

1.505

0

0

195

0

535

1.505

0

0

Gentio do Ouro
Ibipeba

960

2.357

0

0

206

146

754

2.211

0

0

Ibititá

1.623

2.220

0

0

392

0

1.169

2.220

62

0

Ipupiara

1.352

552

0

0

503

0

849

552

0

0

Irecê

10.569 1.495

0

0

1.772

0

5.693

Itaguaçu da Bahia

1.197 3.104

298

754

2.360

0

0

0

0

754

2.360

0

0

João Dourado

3.064

2.079

0

0

273

0

2.571

2.079

220

0

Jussara

1.971

1.510

0

0

56

0

1.847

1.510

68

0

Lapão

2.657

2.422

0

0

220

0

1.933

2.422

504

0

Mulungu do Morro

1.681

1.545

0

0

0

0

1.681

1.545

0

0

Presidente Dutra

1.351

1.078

0

0

349

0

846

1.078

156

0

São Gabriel

2.005

2.317

0

0

40

0

1.830

2.317

135

0

Uibaí

1.392

1.425

0

0

633

0

609

1.425

150

0

Xique-Xique
Total Território

8.923 4.617
50.983 38.584

0
0

0
0

1.979
9.703

0
146

6.449 4.617 495
35.519 38.140 5.761

Fonte:IBGE - Número de Matrículas no Ensino Fundamental (2006).
Capturado em 07 de maio de 2007.

0
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TABELA 6 – RENDIMENTO PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE DE IRECÊ
Território 50 – Irecê- BA
Município

Renda
Renda de
Per Capita(1) Rendimentos do
Trabalho(1)

Renda Média do
Chefe de
Familia(2)

Renda de
Transferências
Governamentais(1)

América Dourada

65,05

55,86

197,57

16,51

Barra do Mendes

89,72

58,69

241,92

22,87

Barro Alto

76,32

60,25

201,48

24,73

Cafarnaum
Canarana

85,82
87,74

54,65
49,34

244,56
275,85

16,88
18,39

Central

82,83

48,55

227,33

18,35

Gentio do Ouro

58,39

31,80

233,85

28,46

Ibipeba

85,36

50,33

294,55

19,30

Ibititá

84,35

64,63

243,82

19,63

Ipupiara

88,28

43,63

255,91

26,14

Irecê

157,62

68,49

438,72

12,06

Itaguaçu da Bahia

65,87

46,02

222,68

15,50

João Dourado

98,32

58,64

342,24

19,36

Jussara

75,32

56,37

227,74

18,22

Lapão

102,06

64,15

263,29

16,24

Mulungu do Morro

51,99

37,37

171,41

19,15

Presidente Dutra

91,40

52,64

268,14

21,20

São Gabriel

105,90

47,72

216,92

23,18

Uibaí

95,84

55,63

278,98

19,31

Xique-Xique
Total Território

73,31

53,34

265,41

18,63

Fonte: (1)ADBH – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. (2)IBGE – Censo Demográfico
(2000) Capturado em 07 de maio de 2009.
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MAPA 1 - MAPA DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ
Fonte: SEI/BA
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MAPA 2-
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ANEXO 2 - CARTA ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE DE IRECÊ
ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE
IRECÊ
DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2010.
QUEM SOMOS?
Somos a Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DCHT Campus XVI, DIREC 21,
Secretarias Municipais de Educação: gestores e professores, Ong’s, Associações,
Movimentos Sociais e o Grupo de Trabalho de Educação do Território de Identidade
de Irecê.
Reunidos no I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TERRITÓRIO DE
IRECÊ, evento promovido pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DCHT
Campus XVI – Irecê, em parceria com o Território de Identidade de Irecê, Diretoria
Regional de Ensino – DIREC 21/Irecê, e as Secretarias Municipais da Educação, no
propósito de reunir profissionais e pesquisadores da educação infantil a fim de
debater políticas públicas educacionais com vistas ao atendimento às crianças de 0
(zero) a 05 (cinco) anos, numa perspectiva de assegurar a construção coletiva de
documento que explicite as proposições dos participantes visando a
desenvolvimento de uma educação infantil com qualidade no âmbito do Território de
Identidade de Irecê.
Frente a isso, o I Encontro de Educação Infantil do Território de Identidade de Irecê,
aponta situações que necessitam ser analisadas, considerando estas, entraves para
o pleno desenvolvimento da educação infantil no âmbito do Território de Identidade
de Irecê, a partir dos seguintes eixos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formação dos profissionais da educação infantil;
Currículo;
Recursos Orçamentários;
Infra-estrutura;
Alimentação Escolar/Transporte;
Material didático;

Nesse sentido, o evento contou com conferências e mesas de debate, bem como a
realização de Grupos de Trabalhos – GT’s, Oficinas e Mini-cursos que subsidiaram
discussões que culminaram nas proposições abaixo, constituindo na presente Carta
da Educação Infantil do Território de Identidade de Irecê, indicadas nos eixos a
seguir.
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EIXO 01: FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
1. Oferta de Curso de Pós-graduação em Educação Infantil garantida em
Universidade Pública;
2. Garantia de formação inicial e continuada pública específica para os
profissionais da educação infantil e 1º ano do ensino fundamental;
3. Garantia da valorização do profissional da educação infantil;
4. Realização de concurso público específico para profissionais da educação
infantil;
5. Realização de fórum de educação infantil no Grupo de Trabalho de Educação,
do Território de Identidade de Irecê;
6. Realização de censo educacional para mapear o perfil dos profissionais que
atuam na educação infantil em todos os municípios do Território de Identidade
de Irecê;
7. Garantia de profissional de eduação fisica e artes para atender as demandas
da educação infantil nestas areas.
8. Garantia de formação em educação especial aos professores, inclusive os
das escolas com salas de recursos multifuncionais.

EIXO 02: CURRÍCULO:
1. Adequação do espaço escolar para as atividades curriculares da educação
infantil, com especificidade no que se refere ao movimento e a brincadeira;
2. Profissionalização dos profissionais que atuam na educação infantil, a partir
da formação específica;
3. Gestão de currículo da educação infantil, que assegure a compreensão da
infância e a aprendizagem na infância;
4. Implementação de uma proposta curricular menos assistencialista;
5. Construção coletiva do currículo e do PPP para garantir o fortalecimento da
relação escola-comunidade;
6. Construção e implementação de um currículo que garanta a diversidade, a
identidade das comunidades e a humanização do sujeito;
7. Construção e implementação de um currículo que estabeleça as prioridades
inerentes ao Território de Identidade de Irecê;
8. Realização de encontros para estudos e discussão do currículo para a
educação infantil;
9. Garantia de condições que assegurem a formação continuada em serviço,
principalmente para os profissionais de creche;
10. Implementação de políticas públicas de lazer voltadas à educação infantil, não
só na escola, mas também fora dela;
11. Criação de Centros-Pólos de Educação Infantil nas comunidades rurais, que
atendam também a formação de profissionais destas localidades;
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EIXO 03: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
1. Identificação dos recursos financeiros destinados à educação em cada
município, a partir de divulgação pelas instituições responsáveis: Secretarias
de Educação, Conselho do FUNDEB, etc.;
2. Inserção de política orçamentária anual nos municípios que assegurem:
a. Construção e adequação dos espaços físicos urbanos e rurais;
b. Formação inicial e continuada dos professores e demais profissionais
da educação infantil, com valorização explícita no Plano de Carreira;
c. Aquisição de materiais didáticos com qualidade e adequados à faixa
etária;
d. Contratação de dois professores por classe para as turmas de
educação infantil ao inves de auxiliares de educação infantil.
e. Garantia da construção e implementação do projeto político
pedagógico das escolas da educação infantil, com apoio da
Universidade Pública;
f. Melhoria dos salários dos profissionais da educação infantil;
3. Acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB, com
destaque aos 40% (quarenta por cento) para manutenção e desenvolvimento
do ensino, bem como a complementação que compete aos municípios;
4. Desenvolvimento de ações parceiras junto a Secretaria de Saúde a fim de
assegurar o atendimento médico, odontológico, psicológico, fonoaudiológico,
psicopedagógico, fisioterapeútico para todas as crianças de 0 (zero) a 05
(cinco) anos, com destaque as crianças com necessidades especiais;EIXO
04: INFRA-ESTRUTURA:
1. Implementação de uma política pública que garanta um padrão mínimo de
qualidade da infra-estrutura das instituições de Educação Infantil do Território
de Identidade de Irecê, atendendo aos seguintes aspectos:
a. Saúde;
b. Alimentação;
c. Higiene;
d. Descanso;
e. Aconchego;
f. Interação;
g. Acessibilidade;
h. Lazer;
i. Segurança;
j. Estudo;
k. Conforto;
l. Proteção;
2. Garantia de infra-estrutura diferenciada e adequada à realidade do campo e
da cidade;
3. Garantia de mobiliário adequado para atender crianças de 0 a 5 anos,
profissionais, familiares e/ou responsáveis;
4. Criação de espaços de lazer para crianças de 0 a 5 anos em praças públicas;
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5. Construção de quintais públicos da infância para o contato com a natureza e
valorização da cultura;
EIXO 05: ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR:
1. Garantia de regularidade, qualidade nutricional e quantidade adequadas da
alimentação escolar, considerando o mínimo de 30% (tinta por cento)
estabelecidos pela Legislação Nacional através da Compra Direta da
Agricultura Familiar;
2. Realização de formação continuada em serviço para merendeiras e pessoal
de apoio que trabalha na preparação e distribuição da alimentação escolar,
enfocando aspectos como: higiene, transporte, relações interpessoais, etc.
3. Garantia de infra-estrutura adequada nas escolas, para a instalação de
espaços como: refeitório, cantina/depósito de alimentos, equipamentos de
refrigeração;
4. Contratação de profissionais capacitados na área de Nutrição, para dá
suporte às merendeiras, bem como esclarecimento sobre valores nutricionais
dos alimentos, com vistas a uma alimentação saudável;
5. Implantação e funcionamento dos Conselhos de Alimentação Escolar – CAE,
como órgão articulador, mobilizador e de controle social, com vistas a garantia
de uma alimentação escolar de qualidade;
6. Garantia de transporte escolar seguro, adequado e exclusivo, respeitando os
pré-requisitos obrigatórios estabelecidos pelo Código Nacional de Trânsito;
7. Implementação da Lei de Acessibilidade, com a oferta de veículos adaptados
para o atendimento às crianças com necessidades especiais físicas;
8. Reorganização da Rede Escolar com vistas ao atendimento da oferta de
vagas nas escolas mais próximas das residências das crianças;
9. Oferta de profissional auxiliar do condutor de veículo, capaz de zelar pela
segurança e a harmonia das crianças no veículo.

EIXO 06: MATERIAL DIDÁTICO:
1. Instalação de brinquedotecas em todas as escolas de educação infantil do
Território;
2. Aquisição de bibliotecas móveis para todas as escolas;
3. Aquisição de material áudio-visual para criação de salas de vídeo/cineminha,
e outros recursos tecnológicos para o desenvolvimento da aprendizagem
infantil e diversificação do trabalho do professor.
4. Implantação de projetos de leitura a exemplo do “Baú de Leitura, Arca das
Letras, Tenda de Leitura”, entre outros, para todos os municípios do território,
reconhecendo a cultura regional;
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5. Realização de oficinas (convênio prefeituras/universidade pública) para a
elaboração de material didático (jogos e brinquedos);
6. Produção de material didático-pedagógico contextualizado, voltado para a
educação infantil, a partir da Universidade Pública, articulada com as
Secretarias Municipais da Educação e os movimentos sociais, de modo a
atender as necessidades do Território de Identidade de Irecê, considerando
as experiências já existentes;
7. Aquisição de paradidáticos para todas as escolas do território, incluindo
produções de autoria regional;
8. Criação de um grupo de estudos pela Universidade do Estado da Bahia –
UNEB/DCHT Campus XVI Irecê, com a participação de todos os municípios
do território, por meio dos agentes educativos (escolas públicas e movimentos
sociais), para discutir as bases teóricas sob as quais serão elaborados os
materiais didáticos para a Educação Infantil.

Diante disso, as instituições representativas presentes neste evento, assinam a
Carta da Educação Infantil do Território de Identidade de Irecê.

Irecê – Bahia, 29 de julho de 2010.
Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DCHT Campus XVI Irecê;
Diretoria Regional de Educação – DIREC 21;
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais/Irecê;
Centro de Assessoria do Assuruá/Irecê;
Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro – RESAB;
Secretarias Municipais de Educação: América Dourada,Barra, Barra do Mendes,
Barro Alto, Cafarnaum, Canarana;,Central, Ibipeba, Ibititá, Irecê, Itaguaçu da Bahia,
João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel,
Seabra,Uibaí, Xique-Xique.
Instituições Privadas: Escola Cooperatiiva de Irecê, Escola Jardim Criação, Escola
Presbiteriana de Lapão, Associação Educativa Presbiteriana de Lapão,Escola
Moderna de Irecê, Escola Infantil Construtivista de Irecê, Escola Dinâmica de Irecê,
Escola Atividade de Irecê

