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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar momentos da trajetória do Colégio Estadual
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco situado no bairro de Periperi no Subúrbio
Ferroviário de Salvador na Bahia no período entre a década de 60 e transição democrática
(1985 a 1989). Para tal, são consideradas as dimensões políticas, educacionais e sociais que
influenciaram o processo de implantação e funcionamento do referido colégio.
A pesquisa foi desenvolvida, principalmente, a partir da História Oral temática através da
aplicação de entrevistas semi-estruturadas e questionários com os moradores do bairro de
Periperi que tem ou tiveram ligações com a trajetória do colégio.
No referencial teórico foram abordados os conceitos de subúrbio, escola pública e memória
social. O Subúrbio Ferroviário é visto, aqui, como um lugar que passou de região romântica
e de lazer da classe média da cidade para um local de segregação social e falta de
perspectivas de vida transformando-se gradualmente em periferia. Nessa mesma região
situa-se o colégio eleito para o estudo de caso, nele estão as marcas da transformação
urbana desordenada que influenciou diretamente na queda de sua qualidade de ensino. A
trajetória do colégio foi retratada e exprimida pelos fragmentos da memória social dos
moradores, em sua maioria ex-alunos e professores. Dessa forma, os três conceitos acima
foram cruciais para a reconstrução e a interpretação da trajetória do colégio.
A partir da memória social foi possível também apreender as denúncias feitas pelos
moradores contra a degradação do lugar e da escola pública que por muito tempo foi
utilizada como elemento eleitoreiro pelo poder local.
Entre os temas destacados da memória dos depoentes para a análise estão: o processo de
fundação do colégio, a qualidade do ensino, os interesses políticos locais e as dimensões
sociais em sua relação com a escola. Estes três temas abrangem temas menores que juntos
ajudaram a formar um painel que colaborou com mais um passo na historiografia da
educação baiana. Contudo, a maior contribuição deste trabalho é a relação que ele consegue
estabelecer entre o crescimento urbano e os problemas criados pelo mesmo sobre o
funcionamento da escola pública na periferia da cidade.
Palavras Chaves: Escola Pública – Memória Social – Subúrbio – Transformações
Urbanas.

ABSTRACT
The present work has as its objective the analysis of moments in the trajectory of the State
school President Humberto de Alencar Castelo Branco, situated in the quarter of Periperi in
the railway suburb of Salvador in between enter 1960 and democratic transition (19851989). Political, educational and social dimensions that influenced the process of
establishment and functioning of the school are the examined research was developed,
mainly, from the Oral History transverse of interwiews half-struturalized and questionary
with the habitants of the quarter of Periperi that has had relations with the trajectory of
school.
The theoretical referencies included the concepts of suburb, public school and social
memory. The railway suburb in seen as a place that changed from a romantic region and
one lusure for the midlle class of the city to a locale of social segregacion and lucking
opportunities transforming it gradually into the periphery.
The social memories include the denunciation the inhabitants against the degradation of the
public school that for solong was used as an electoral element for maintaining the local
power.
Among the subjects reveled in the social memory those interwiewed were: the process of
funding of school, the local quality of instruction , local political interests and the social
dimensions in relation with the school.
However, the greater contribution of is work is the relation ship that it establishes between
urban growth and the problems created for by that growth for the public school in the
periphery of the city.
Words Keys: Public School – Suburb – Urban Tranformations – Social Memory
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INTRODUÇÃO

A passagem do subúrbio romântico, local de lazer e refúgio das elites da cidade,
para uma região favelada é um dos principais elementos sociais para se entender a
expansão urbana e suas conseqüências para os moradores do Subúrbio Ferroviário de
Salvador na Bahia.
Este subúrbio é hoje um local esquecido e segregado socialmente. Na memória dos
moradores mais antigos está o sentimento de perda e lamentação de uma época que já foi
de fartura. É nesse contexto social de memória fragmentada e perda progressiva da
identidade cultural que a escola pública passou a ser o meu objeto de preocupação.
Em decorrência do meu interesse em conhecer mais sobre o crescimento urbano
dessa mesma região e pela minha vivência neste espaço, surge o objetivo dessa pesquisa
que é o de tentar entender a escola no Subúrbio Ferroviário de Salvador no contexto da
década de 60 à transição democrática (1985 a 1989) a partir da memória social dos
moradores do bairro histórico de Periperi destacando as dimensões políticas, educacionais
e sociais presentes no processo de implantação e funcionamento da mesma.
A fragmentação e a ausência de fontes escritas sobre o tema assim como as
possibilidades de valorizar o universo oral do lugar permitiram a opção feita pelo estudo
memorialista. A partir da memória social os moradores do bairro podem contribuir não só
para desvendar aspectos não explorados da trajetória do colégio, mas também para fazer
emergir suas falas até então ignoradas. Essas falas trazem novas perspectivas para o debate
em torno das particularidades da instituição escolar no local. Além disso, uma pergunta
torna-se conveniente: se a escola pública no bairro de Periperi impulsionou alguma

11

contribuição para o lugar por que, então, não ouvir os moradores uma vez que a mesma foi
destinada a eles?
Com o resgate memorialista surgem também as denúncias dos abusos e descasos
cometidos contra a educação no local e que não foram registrados.
Na metodologia seguida foi priorizada a abordagem qualitativa do objeto através de
um estudo de caso. O Colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco
foi escolhido para esse estudo por ter sido o primeiro Ginásio público do bairro de Periperi
sendo, até hoje, a maior referência de escola no local.
A trajetória do Colégio foi dividida em temas que emergiram dos depoimentos e
que estão vinculados ao funcionamento do colégio no período abordado. Nesses temas são
destacados pontos como: o processo de criação do colégio; a qualidade do ensino; os
interesses políticos locais e a relação do bairro com a escola.
É no período inscrito entre a década de 60 até o final da década de 80, também, que
o bairro de Periperi passa por um aumento do crescimento populacional influenciado pelo
funcionamento do Pólo Petroquímico de Camaçari, do Centro industrial de Aratu (CIA) e
pela construção da Avenida Suburbana que facilitou o povoamento do lugar. Essa
expansão urbana trouxe conseqüências visíveis para o funcionamento do Colégio Castelo
Branco (fundado em 1967). Assim, o contexto escolhido é mais que justificável para o
desenvolvimento do estudo.
A abordagem da pesquisa limita-se a análise das dimensões educacionais, políticas
e sociais destacadas pelos depoentes sobre a trajetória do colégio. Portanto, não se trata de
um estudo década por década ou ano por ano, e sim um estudo que segue o tempo da
memória. “A memória não é um substitutivo do documento escrito, mas é reveladora de
realidades que não estão registradas nesse tipo de documento [...]”. (MARTINS, 2000, p.
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143). A ênfase dada à memória oral não quer dizer que só exista esse tipo de memória. O
passado pode ser conhecido a partir de várias formas, pois a memória é uma categoria
muito ampla logo compreendemos que fotografias, monumentos, obras de arte, etc.,
também fazem parte da memória de uma sociedade. Porém, para o estudo da trajetória do
Colégio Castelo Branco a fonte oral é mais abundante e muitas vezes a única a que foi
possível recorrer.
O destaque dado à fonte oral justifica-se, também, por ser essa fonte uma grande
reveladora de acontecimentos que só podem emergir através das lembranças dos sujeitos
que foram testemunhas dos acontecimentos principalmente na região suburbana onde a
oralidade é extremamente expressiva. O movimento de interpretação construído durante a
pesquisa teve como ponto de partida os acontecimentos relatados pelos depoentes
buscando-se, a partir daí, relacionar e problematizar esses acontecimentos com o contexto
histórico e o objetivo da pesquisa.
O trabalho foi dividido em três capítulos: No Capítulo 1 – na primeira parte é feita
uma discussão sobre alguns aspectos relevantes presentes no conceito de memória social;
na segunda parte são apresentados a concepção metodológica e os procedimentos de
pesquisa que foram utilizados. No Capítulo 2 discute-se a categoria subúrbio
introduzindo o contexto local do Subúrbio Ferroviário de Salvador onde está situado o
bairro de Periperi que foi o universo empírico da pesquisa. No Capítulo 3 é discutida a
relação entre escola pública e grupos sociais populares, aspectos do contexto educacional
(64 – 85)1, e por último é feita uma reconstrução histórica da trajetória do Colégio
Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco a partir da análise dos
depoimentos colhidos durante a pesquisa.
1

É importante salientar que houveram referências e questionamentos sobre períodos posteriores a 64 - 85,
mas que tiveram o mesmo como elemento motivador.
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A oportunidade de estudar a escola pública em Periperi no contexto já referido nos
permite, não só, o resgate memorialista de uma época e de uma região como também abre
um leque de possibilidades capaz de rediscutir velhos problemas através de uma ótica
mais contemporânea.
Os anos se passaram, mas as testemunhas vivas nos apresentam situações das mais
comuns, como a falta de estrutura física da escola, até as mais complexas, como a falta de
perspectiva social e profissional da juventude suburbana que sente de perto a ausência de
oportunidades para avançar para uma formação mais eficiente e objetiva. Portanto, uma
das características desse estudo é discutir alguns problemas e questões destacados pelos
depoentes, a partir de suas vivências pessoais, uma vez que muitos desses problemas ainda
não foram resolvidos e até hoje eles acontecem nas escolas públicas dos subúrbios da
cidade de Salvador.
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CAPITULO 1

PARTE 1

1.1. A Memória Social

1.1.2. A constituição da memória social

Para Bom Meihy (2000, p. 93), “(...) a memória tem sido considerada um espaço no
qual o repertório das versões sobre o passado ainda não ganhou a dimensão escrita”. Desse
modo as informações necessárias para o conhecimento do passado ainda estão em posse do
depoente. Os depoentes possuem a experiência do acontecimento vivido e essa experiência
é carregada de impressões subjetivas que emergem com o ato de lembrar. As impressões
subjetivas pertencem ao indivíduo. Somente o indivíduo consegue sentir o que aconteceu e
as impressões que advém dos sentimentos no ato de lembrar. Mas, as impressões
subjetivas podem ser expostas mesmo com suas particularidades características da
subjetividade. Dessa forma pode-se dizer que:

Memórias são lembranças organizadas segundo uma lógica subjetiva que
seleciona e articula elementos que nem sempre correspondem a fatos
concretos, objetivos e materiais. As memórias podem ser individuais,
sociais ou coletivas. No entanto, é preciso deixar claro que a memória
individual só se explica em virtude de sua inscrição no conjunto social
das demais memórias. (...) É sobre a relação entre o ser individual e o
mundo que se organizam as lembranças e os processos que a revelam ou
não o significado do repertório armazenado. (BOM MEIHY, 2000, p.
94).

Essa organização da lógica subjetiva é individual e tem o próprio indivíduo como
referência no ato de lembrar. Quem lembra, primeiramente, lembra a partir de si mesmo,
de suas experiências e vivências pessoais. Ao mesmo tempo, o indivíduo lembra das suas
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vivências a partir da sociedade da qual faz parte. Por isso a relação entre o indivíduo e o
mundo é central no estudo da memória social.
Sobre essa relação entre o indivíduo e o mundo Kenski (1995, p. 146-147)
apresenta um elemento fundamental na transmissão da memória individual, ou seja, a
linguagem.

[...] através da linguagem, a memória é socializada e unificada,
aproximando os sujeitos e limitando suas lembranças sobre os
acontecimentos vividos no mesmo espaço histórico e cultural. Neste
sentido, as construções elaboradas em nossas memórias dependem não
apenas das nossas experiências individuais e não partilhadas com outros
sujeitos. Como construções sociais, elas dependem do relacionamento
social das solicitações familiares, da classe social, da escola, da igreja, da
profissão... Que nos fazem lembrar de coisas acontecidas, de uma
maneira coletiva e particular.

Através da memória a linguagem é produzida socialmente porque passa a circular
na sociedade podendo ser unificada através de seus conteúdos. Ou seja, acontecimentos
vivenciados numa mesma época por várias pessoas, e que se encontram dispersos e
fragmentados, podem ser pesquisados e organizados numa ordem cronológica. O que antes
era só uma lembrança pessoal depois de organizado e unificado passa a ser uma fonte
histórica com amplitude social e natureza objetiva uma vez que pode se complementar a
outras fontes.
Neste caso os espaços de convivência coletiva são cruciais para a construção de
uma memória social pelo indivíduo. As informações que antes pertenciam ao indivíduo
passam, através da linguagem, a ter um sentido social com possibilidades de serem aceitas
ou contestadas uma vez que elas foram materializadas pela fala.
Novamente Kenski (1995, p. 147), explicando Halbwachs, diz o seguinte:

Halbwachs considera que, embora haja influência direta da memória
coletiva em nossas lembranças, haverá sempre uma construção
individual, o nosso posicionamento particular em relação ao que foi
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vivido, às imagens e idéias do passado. ‘Cada memória individual é um
ponto de vista sobre a memória coletiva’.

Ecléa Bosi (1999, p. 408) afirma que:

Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência
familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus
membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa a limpo.
Vivendo no interior de um grupo, sofre as vicissitudes da evolução de
seus membros e depende de sua interação.

O que é lembrado por um indivíduo pode ser lembrado com mais precisão e até ser
corrigido por outros. Lembrar é também revisar, e a memória social, que trata de
lembranças ligadas a um grupo, está o tempo inteiro sujeito à revisão. Além disso, os
indivíduos mudam sua forma de ver o mundo, evoluem e as lembranças sofrem alterações
impostas por essas mudanças. O que uma pessoa lembra numa determinada época pode ser
revisado na posteridade ou então esquecido. Isso dependerá da influência da idade, do
interesse pelo conteúdo da lembrança, do envolvimento do indivíduo com suas lembranças
entre outras coisas.
Sobre o termo memória coletiva Bom Meihy (2000, p. 97) afirma ser ela “[...] a
memória [...] que pertence, sempre, a uma fatia menor. A memória coletiva se assenta
na especificação de uma problemática grave que reúne pessoas e possibilita o
ordenamento identitário marcado por afinidades politicamente estabelecidas”. Já a
memória social é

[...] o conjunto de manifestações de grupos que guardam visões
articuladas sobre si e sobre o mundo. A base cultural de algumas
comunidades explica a adesão de setores sobre princípios gerais, éticos
ou políticos que amplas camadas das populações organizam. A memória
social é sempre relativa a um grupo amplíssimo e que junta fatores afins.
Comunidades nacionais, étnicas, de largas categorias de trabalho detêm o
sentido social da memória. (Idem, 2000, p. 97).
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Partindo do conceito de memória coletiva de Bom Meihy (2000), podemos afirmar
que ela é uma memória pertencente a um mesmo grupo que possui ideologias e visões de
mundo afins e sofrem basicamente as mesmas influências sociais. As lembranças dos
membros de um Sindicato de trabalhadores ou de uma Associação de Moradores, por
exemplo, que buscam os mesmos interesses sociais podem ser denominadas de memória
coletiva porque são lembranças que pertencem a um grupo menor e com características
mais próximas.
Por outro lado, a memória social já absorve lembranças mais amplas. As
lembranças de um acontecimento histórico vivenciado por várias pessoas com
características sociais, culturais e políticas diferentes podem ser consideradas como uma
memória social.
Como o trabalho será desenvolvido com moradores de um bairro que vivenciaram
momentos diferentes da trajetória de uma escola pública, o conceito de memória social,
apresentado acima, insere-se melhor no contexto da pesquisa porque possibilita uma maior
amplitude na escolha dos depoentes que, no caso, são os moradores do bairro de Periperi
que tem ou tiveram alguma relação com o Colégio Castelo Branco. Não se trata de
investigar uma categoria exclusiva, de professores, alunos, funcionários, lideranças
políticas, etc., mas, sim, todas essas categorias que estão vinculadas à trajetória da escola
pública no bairro.
Contudo, o aspecto coletivo da memória continua presente porque se trata de um
tema que diz respeito a um grupo, ainda que a um grupo mais amplo, constituído por
pessoas que vivenciaram momentos diferentes na trajetória de uma mesma escola, num
mesmo lugar: o bairro de Periperi.
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O uso de ambos os termos (memória coletiva e memória social) proposto por Bom
Meihy (2000) não compromete o desenvolvimento da pesquisa. Os dois conceitos
convergem no que diz respeito às lembranças. Tanto na memória coletiva como na
memória social as lembranças são vivenciadas por grupos. O que muda é a natureza e as
características dos grupos e não das lembranças. Além disso, nos dois conceitos as
lembranças são relacionadas com os interesses de um grupo de pessoas e não apenas aos
interesses particulares de apenas um indivíduo.
No que diz respeito a sua natureza a memória, enquanto conjunto de informações,
sentimentos e emoções presente no indivíduo, pode ser considerada um fenômeno
dinâmico e mutável. Santana (1998, p. 26) ressalta a dimensão dinâmica da memória
dizendo que: “contrárias a qualquer formatação do tempo, as memórias negam a
cronologia rígida e linear do passado antes do presente, e este precedendo o futuro”.
As transformações da sociedade influenciam nas lembranças do passado. Muitos
episódios de nossas vidas são melhores entendidos no presente. Isso é uma evidência de
que a memória não é imutável, ela tem relação direta com o contexto social.
O contexto sócio-cultural em que o indivíduo está situado tem influência direta
sobre sua memória. Portanto as variáveis desse contexto devem ser consideradas uma vez
que as lembranças, embora sejam lembranças do passado, são recriadas no presente. É
necessário situar o indivíduo em relação às suas memórias. “Uma vez que a memória é
sempre dinâmica, que muda e evolui de época para época, é prudente que seu uso seja
relativizado, posto que o objeto de análise, no caso, não é a narrativa objetivamente
falando (...) e, sim, o que ficou (ou não) registrado na cabeça das pessoas e foi passado
para a escrita”. (BOM MEIHY, 2000, p. 95).
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Nesse trabalho a concepção social de memória, enquanto fonte histórica possível de
ser investigada, seguirá esse rumo: o de analisar o que foi exposto pelos depoentes através
de suas falas sobre o tema pesquisado.
Apesar do sentido coletivo da memória é o indivíduo que lembra. É ele que evoca o
passado e esse “[...] passado relembrado é tanto individual quanto coletivo. Mas como
forma de consciência, é total e intensamente pessoal [...]. Recordamos apenas nossas
próprias experiências em primeira mão, e o passado que relembramos é intrinsecamente o
nosso próprio passado”. (LOWENTHAL, 1998, p. 78).
Assim, um mesmo acontecimento vivenciado por pessoas diferentes e narrado
pelas mesmas, com certeza terá pontos convergentes e divergentes que devem ser
considerados pelo pesquisador no momento da análise do conteúdo dessas memórias. A
memória também transforma os acontecimentos públicos em experiências pessoais
LOWENTHAL (1998, p.79).
Interessa ao pesquisador da memória social resgatar uma visão coletiva, construída
a partir dos depoimentos pessoais sobre um tema comum aos depoentes, capaz de lançar
evidências que ajudem a explicar o objeto estudado e construir uma versão histórica de
quem vivenciou e foi sujeito dos acontecimentos.

1.1.3. Problemas epistemológicos no estudo da memória social

Considerando que a memória social é colhida a partir de depoimentos individuais
torna-se impossível escapar da subjetividade presente nesses depoimentos.

A natureza subjetiva da memória torna-a um guia a um só tempo seguro e
dúbio para o passado. Sabemos quando temos uma lembrança, e seja ela
verdadeira ou falsa, essa memória relaciona-se de alguma forma ao
passado. Até um equívoco de memória envolve a recordação, ainda que
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distorcida, de alguma coisa; nenhuma memória é totalmente enganosa.
(LOWENTHAL, 1998, p. 87).

A subjetividade aparecerá, num primeiro momento, como um entrave na
investigação memorialista. Porém, como o próprio Lowenthal afirmou, se a memória
não é ao todo enganosa ela pode ser concebida como uma fonte de estudo confiável. A
não confiabilidade na veracidade dos relatos memorialistas estão ligados à idéia de que
o documento escrito é mais objetivo, portanto uma fonte mais segura e capaz de levar à
“verdade” dos acontecimentos. Essa visão estreita é a conseqüência do chamado
paradigma positivista que criou “[...] um certo discurso nivelador, pretensamente
universal, que se vangloria de ser a história verdadeira e, portanto, a única certa e, em
certos casos, a única possível”. (GAGNEBIN, 1998, p. 215).
Supervalorizar a fonte escrita e deixar em segundo plano a fonte oral é
equivocado. Um documento escrito, antes de chegar a tal estado, passa pela reflexão do
autor que também está carregada de subjetividade, sentimentos pessoais, ideologia,
preconceitos, etc. Isso nos faz considerar que tanto a fonte escrita como a fonte oral
pode possibilitar dúvidas ou certezas. Nesse caso o correto é utilizar ambas as fontes de
forma complementar.
Tanto a memória expressa em depoimentos orais quanto os documentos escritos
são possíveis de fornecer elementos capazes de ajudar ou confundir o pesquisador num
processo de pesquisa. Isso dependerá do grau de relatividade com que o pesquisador
conceba as duas fontes: oral e escrita. A subjetividade presente nos depoimentos
memorialistas é, praticamente, a chave para o entendimento desses depoimentos, pois,
o não dito, o não oficial geralmente emerge da subjetividade dos depoentes. Quem
seria melhor para falar de suas experiências, vivências e histórias do que o próprio
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indivíduo que os vivenciou? Uma história recontada só será justa se considerar os
relatos e depoimentos de seus protagonistas.
Um outro problema que surge em torno do estudo da memória social é a relação
entre verdade e memória. Seria a memória confiável enquanto fonte de estudo? Sobre esse
ponto Gagnebin (1998, p. 216) diz que:

[...] O historiador que toma consciência do caráter literário, até mesmo
retórico, enfim, num sentido amplo, narrativo de sua empresa, não corre
o risco de apagar definitivamente a estreita fronteira que separa a história
das histórias, o discurso científico da ficção, ou ainda a verdade da
mentira? E aquele que insiste sobre o caráter necessariamente
retrospectivo e subjetivo da memória em relação ao objeto de lembrança,
ele também não corre o risco de cair num relativismo apático, já que
todas as versões se valem se não há mais ancoragem possível em uma
certeza objetiva, independente dos diferentes rastros que os fatos deixam
nas memórias subjetivas e da diversidade de interpretações sempre
possíveis a partir dos documentos existentes?

Uma saída para o dilema apresentado acima seria considerar que: primeiro que tipo
de fonte é mais importante para o trabalho de pesquisa que se deseja realizar e segundo
aceitar a idéia de que tanto numa fonte como na outra a investigação não será finita porque
o conhecimento não é terminal.
O pesquisador também é um artista que cria e “pinta” sua versão dos
acontecimentos. Ele não é o detentor da verdade. “Nunca somos verdadeiros historiadores;
somos sempre um pouco poetas, e nossa emoção talvez não expresse mais que a poesia
perdida”. (BACHELARD, 2000, p. 26). Como já foi dito, a memória é um fenômeno
dinâmico, portanto nenhuma visão sobre o passado pode ser considerada estática.
Thomson (1997, p. 51) também destaca as críticas feitas pelos historiadores
tradicionais que desconfiam da validade dos estudos da memória. Para ele

[...] o principal argumento usado por esses críticos era que a memória
não é confiável como fonte histórica porque fica distorcida pela
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deteriorização física e pela nostalgia própria da idade avançada, pelas
tendências pessoais tanto do entrevistador como do entrevistado e pela
influência das versões coletivas e retrospectivas do passado.

Porém, quando se trata de memórias tanto o que se fala como o que se esquece
servem para o pesquisador interpretar um determinado tema. A subjetividade dos
depoentes não chega a ser entrave para a interpretação das memórias. Nesse caso ela deve
ser um objeto de questionamento pelo pesquisador que não deve se desligar dos aspectos
subjetivos presentes nos depoimentos. Excluir a subjetividade dos depoimentos além de
ser um equívoco pode empobrecer o processo de pesquisa.

(...) Na tentativa de eliminar as tendências e fantasias, alguns
profissionais descuidavam-se das razões pelas quais as pessoas
constroem suas memórias de modo específico e não conseguiam enxergar
como o processo de afloramento de lembranças poderia ser a chave para
ajudá-los a explorar os significados subjetivos das experiências vividas e
a natureza da memória individual e da memória coletiva. Não percebiam
que as chamadas ‘distorções’ da memória, embora talvez representassem
um problema, era também um recurso. (Idem, p.52).

A busca por explicações que leve o pesquisador a entender porque os depoentes
esqueceram ou inventaram determinados acontecimentos também constitui uma chave para
a compreensão das memórias. Uma vez que os depoentes são influenciados pelo contexto
sócio-cultural e pela posição política que ocupam na sociedade os sentimentos e fantasias,
mágoas, tristezas e alegrias passam a ser elementos chaves no entendimento e na
interpretação dos depoimentos e, portanto, devem ser considerados.

1.1.4. Função política da memória social

Baseado nas afirmações acima é possível perceber que a memória social é
evidenciada pelo indivíduo e que a relação coletivo/particular é um elemento central na
natureza da memória social. Assim, entendemos que para apreender o significado social da
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memória é necessário concentrar-se nos indivíduos, nas suas falas. É a partir da visão de
mundo deles que podemos estudaras dimensões sociais. Essa dimensão social da memória
é de fundamental importância para a preservação de informações que foram silenciadas
pela visão dominante que exclui e classifica como secundário o que não for escrito.
Nessa direção as lembranças do passado reveladas por depoentes de grupos
populares podem ser utilizadas também como denúncias. Na relação política entre grupos
sociais diferentes o silenciamento das lembranças, imposto por grupos politicamente
dominantes, serve para encobrir as contradições e abusos cometidos em nome de supostos
ideais sociais. “(...) Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam
as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses
mecanismos de manipulação da memória coletiva”. (LE GOFF, 1996, p. 426).
Portanto a memória enquanto processo de revelação do passado possui também
uma função política. Na medida em que ela se contrapõe ao silêncio imposto ajuda a
resgatar visões não dominantes e, sobretudo, a fazer justiça com as pessoas e
acontecimentos que foram colocados no ostracismo. Cabe ao pesquisador essa tarefa
reveladora que, nas palavras de Gagnebin (1998), tem uma função

[...] altamente política: lutar contra o esquecimento e a denegação é
também lutar contra a repetição do horror (que, infelizmente, se reproduz
constantemente). Tarefa igualmente ética [...] as palavras [...] ajudam a
enterrar os mortos do passado e a cavar um túmulo para aqueles que dele
foram privados. Trabalho com o luto que deve ajudar, nós, os vivos, a
nos lembrarmos dos mortos para melhor viver hoje. Assim, a
preocupação com a verdade do passado se completa na exigência de um
presente que, também, possa ser verdadeiro. (GAGNEBIN, 1998, p.
221).

Este é um ponto crucial no exercício de resgate do passado. As lembranças de
acontecimentos uma vez evocadas pelos indivíduos servem para afirmar outras formas de
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compreensão e entendimento, ou seja, outras versões e olhares não contemplados e que
serão perdidos se não forem resgatados.
É com essa idéia de memória social que pretendemos estudar a escola pública no
bairro de Periperi, local que continua com sua história e sua cultura vivas nas lembranças
dos moradores.

PARTE 2 – O Caminho Metodológico

2.1. A concepção epistemológica
A concepção epistemológica seguida nesse trabalho parte de alguns pressupostos
que, juntos, ajudam a definir a metodologia utilizada. Sendo assim, destacaremos a seguir
alguns pontos que consideramos fundamentais para a formação do pesquisador.
“O espírito científico deve formar-se enquanto se reforma”. (BACHELARD, 1996,
p.29). Partindo dessa afirmativa de Bachelard o conhecimento não pode ser visto como
algo estável e imutável, esperando apenas “pesquisadores competentes” que retirem dos
objetos suas verdades inerentes. Ao contrário, o conhecimento é visto como um fenômeno
dinâmico e mutável resultado da interação entre os sujeitos e o mundo.
A visão de ciência dominante, com a qual não concordamos, acredita nas verdades
absolutas que podem ser verificadas, dependendo apenas do método usado. Neste caso a
contradição não pode existir ela deve ser eliminada sempre que aparecer.
Bachelard (1996, p.19), ao contrário, enxerga na contradição uma forma de
crescimento quando diz que “(...) chega o momento em que o espírito prefere o que
confirma o seu saber àquilo que o contradiz, em que gosta mais das respostas do que das
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perguntas. O instinto conservativo passa então a dominar, e cessa o crescimento
espiritual”. Nesse sentido as contradições surgidas durante a pesquisa não chegam a ser
entraves, mas evidências que também nos levam a entender um determinado contexto
pesquisado.
Para as contradições da pesquisa podem surgir respostas ou outras perguntas; o que
nos interessa é a compreensão dos sinais, das evidências que as perguntas e as respostas
podem apontar ao pesquisador. Como o conhecimento não é estático e imutável, o
pesquisador deve entender as contradições como algo positivo no processo de pesquisa,
pois elas o forçarão a mudar de postura se ele quiser avançar na sua formação. Para todas
as perguntas existem respostas ainda que provisórias. A questão é se as respostas
encontradas vão agradar ou não a quem perguntou.
As contradições a que Bachelard (1996) se refere são as que aparecem entre teoria
e a prática da pesquisa, ou seja, o pesquisador elabora uma visão de pesquisa mas, ao
chegar no campo, encontra elementos que negam mais do que comprovam suas teses. Para
Bachelard (1996) essas contradições devem ser concebidas como normais dentro do
processo de pesquisa.
Um outro ponto que merece destaque é a relação da pesquisa com o contexto
social. Nessa direção Gamboa (2000, p.73) afirma que: “a produção cientifica é
inseparável da própria história do homem e de sua própria produção material. A pesquisa
científica está influenciada pelas condições históricas de sua produção (inter-relações
materiais, culturais, sociais e políticas). A recuperação dessas condições complementam as
análises epistemológicas”.
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Considerando esse contexto histórico da pesquisa merece destaque o papel do
pesquisador que também é influenciado pelos acontecimentos do seu tempo e é parcial em
suas escolhas e posturas assumidas durante o processo de investigação.

O papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente
e ativo entre (...) conhecimento acumulado na área e as novas evidências
que serão estabelecidas a partir da pesquisa. É pelo seu trabalho como
pesquisador que o conhecimento específico do assunto vai crescer, mas
esse trabalho vem carregado e comprometido com todas as
peculiaridades do pesquisador, inclusive e principalmente com suas
afirmações políticas. (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 5).

O pesquisador deve ficar atento a essas novas evidências para não cometer o erro
de simplificar a interpretação do problema desconsiderando o contexto em que se insere a
pesquisa com suas várias dimensões que agem e interagem ao mesmo tempo sobre o
fenômeno educacional (LUDKE & ANDRÉ,1986). Portanto, um dos “[...] desafios (...) é
captar essa realidade dinâmica e complexa de seu objeto de estudo, em sua realização
histórica”. (idem, p.5).
No estudo da memória devemos estar preparado para essa dinamicidade do
fenômeno pesquisado porque, através da memória social, as lembranças do vivido são
recriadas no presente e materializadas pela linguagem com seus significados diversos.
Trata-se de travar um diálogo com os depoentes que pode nos auxiliar na compreensão
desses significados, pois o diálogo nos permite ouvir “as vozes do mundo”. (COSTA &
GRUN, 1996, p.102).
Num estudo onde se consideramos o processo de pesquisa como algo dinâmico e
flexível e que o objeto e o pesquisador são influenciados por um contexto
pluridimensional, devemos definir um caminho, um método que permita a aproximação da
melhor forma possível do objeto de estudo e possibilite captar essas várias dimensões que
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possam se apresentar. Assim, entendemos que “o método é a atividade reorganizadora
necessária à teoria: essa, como todo sistema, tende naturalmente a degradar-se...”
(MORIN, 2001, p.339).
Morin (2001), caracterizando o método afirma que:

O método torna-se central e vital: quando há, necessária e ativamente,
reconhecimento e presença de um sujeito procurante, conhecente,
pensante; quando a experiência não é uma fonte clara, não equívoca do
conhecimento; quando se sabe que o conhecimento não é a acumulação
dos dados e informações, mas sua organização; quando a lógica perde
seu valor perfeito e absoluto; quando a sociedade e a cultura permitem
duvidar da ciência em vez de fundar o tabu da crença; quando se sabe
que a teoria necessita da crítica da teoria e a teoria da crítica; quando há
incerteza e tensão no conhecimento; quando o conhecimento revela e faz
renascer ignorâncias e interrogações. (Idem, 2001 p.337):

Ou seja, o método deve ser compreendido como um elemento que possa adaptar-se
à concepção epistemológica do pesquisador devendo ser mutável, modificável sempre que
o conhecimento adquirido pelo pesquisador já não explique uma determinada realidade.

2.1.2. A importância do cotidiano na pesquisa

Nesta pesquisa o cotidiano tem uma grande importância uma vez que um bairro
popular (o bairro de Periperi) é o universo de investigação e nos bairros populares o
cotidiano é vivenciado de forma mais intensa pelos moradores. É no bairro,
geralmente, que eles nascem, crescem, casam e muitos até são enterrados. Portanto
estar atento à vida no bairro é ao mesmo tempo estar atento às manifestações do
cotidiano. Portanto, consideramos o cotidiano como uma dimensão fundamental para a
análise dos objetos. É no cotidiano, com seus acontecimentos aparentemente sem
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importância, que as manifestações do político, do econômico, do cultural e outros, se
concretizam e se relacionam evidenciando uma variedade de elementos que, muitas
vezes, negam as abordagens totalizantes que buscam idéias fundadoras para explicar as
causas dos fenômenos estudados. Em concordância com Dias (1998) abordaremos o
cotidiano considerando sua
[...] multiplicidade de tempos coexistentes na mesma conjuntura
histórica, na qual discernem durações simultâneas e reconstituem a
imbricação de temporalidades plurais. É essa uma abordagem promissora
para a crítica do que se convencionou chamar de globalização no mundo
atual e também muito instigante no contexto do conhecimento de
especificidades do nosso País, onde se sucedem regionalismos
econômicos e culturais em descompassos de múltiplas temporalizações.
(DIAS, 1998, p. 227).

No estudo do cotidiano os fragmentos e vestígios (inseridos nas sutilezas da
fala, dos documentos, etc.) adquirem importância central na descoberta de novos
olhares e focos investigativos. Matos (2002), também reforça esse argumento quando
afirma que:
[...] os estudos do cotidiano contribuíram para a ampliação do objeto de
conhecimento [...], levando à descoberta de temporalidades heterogêneas,
ritmos desconexos, tempos fragmentados e descontinuidades,
descortinando o tempo imutável e repetitivo ligados aos hábitos, mas
também o tempo criador, dinâmico e das inovações, focalizando o
relativo, a multiplicidade de durações que convivem entre si urdidas na
trama histórica. (MATOS, 2002, p. 29).

Nesta perspectiva, o subjetivo adquiriu o seu lugar. É com a introdução e o
reconhecimento do elemento subjetivo na investigação cientifica, que podemos
Vislumbrar papéis informais no lugar e em vez de papéis normativos [...]
interpretar por entre as linhas de documentos imersos na ideologia
dominante, indícios de modos de ser, que somente podem ser captados
por um modo de conhecimento muito diverso do conhecimento objetivo.
(DIAS, 1998, p. 251).
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Contudo, por que essa preocupação com o espaço do cotidiano? Se entendermos
que a ciência se constrói a partir de visões de mundo que se apresentam na forma de
paradigmas, e que esses paradigmas descobrem realidades e encobrem outras, o espaço do
cotidiano (com suas relações dinâmicas) serve como negação ou afirmação das teorias. É
nesse espaço que podemos recolher argumentos suficientes para a contestação das
abordagens totalizadoras que engessaram e reduziram a vida social em categorias
abstratas, ignorando a complexidade da experiência humana.
Em suma, ancorado nas falas de Dias (1998) e Matos (2002) apresentadas acima, o
cotidiano é o espaço onde as pessoas “simples” vivenciam as mudanças que acontecem no
mundo, recriando, na vida diária, as estratégias de adaptação a essas mudanças. É o espaço
onde a expressividade oral, corporal, as tramas políticas, as representações religiosas, as
estratégias de sobrevivência física e cultural aparecem driblando o silêncio imposto pela
ideologia dominante. Se a visão epistemológica do pesquisador não estiver sintonizada
com essa realidade ele poderá ignorar essa multiplicidade de elementos que a vida
cotidiana oferece para a compreensão do objeto do conhecimento, e com isso ele estará
reforçando as formas preconceituosas e excludentes de fazer ciência.

2.1.3. A abordagem, os procedimentos e os instrumentos

A abordagem da pesquisa seguiu uma orientação qualitativa. “O estudo qualitativo
[...] é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um
plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.
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(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 18). A pesquisa qualitativa foi escolhida principalmente pela
possibilidade que ela oferece na interpretação de significados que, neste trabalho, tem uma
grande relevância, pois aqui são analisadas, fundamentalmente, as lembranças dos
depoentes que estão carregadas de subjetividade. Logo, a interpretação não poderia ser
rígida e inflexível.
No âmbito da abordagem qualitativa o estudo de caso foi eleito porque ele
apresenta alguns aspectos que, quando relacionados, nos permite penetrar um pouco mais
no “interior” do objeto estudado. Segundo Ludke e André (1986), o estudo de caso
apresenta algumas características fundamentais, entre elas: “[...] enfatizam a ‘interpretação
em contexto’; [...] procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de
vista presentes numa situação social”. (Idem, 1986, p. 18 e 20).
Em nosso caso o contexto social da pesquisa, o Subúrbio Ferroviário de Salvador,
possui especificidades que não poderiam ser ignoradas de forma alguma durante o
desenvolvimento do trabalho. Já os pontos de vista conflitantes puderam ser percebidos
nos depoimentos. Desse modo, o estudo de caso foi a melhor forma encontrada para
abordar a pesquisa.
Em relação aos procedimentos foram utilizadas: a pesquisa documental (fontes
primárias), a pesquisa bibliográfica (fontes secundárias), além da utilização da historia
oral temática como técnica.
A pesquisa documental e bibliográfica foi utilizada no sentido de aprofundar o
entendimento do contexto educacional brasileiro, baiano e da região do Subúrbio
Ferroviário de Salvador e do bairro de Periperi. A história oral temática foi concebida
como técnica por compreendermos que a linguagem falada é uma das principais
materializações da memória. Como a pesquisa foi realizada sobre uma escola pública num
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determinado lugar (bairro de Periperi), abordando um período (1964-1985) e a partir da
memória social, compreendemos que a história oral temática é a melhor forma de
apreender os depoimentos dos indivíduos envolvidos com o contexto pesquisado,
utilizando o gravador e um roteiro de entrevista pré-elaborado.
Reforçando esse procedimento Bom Meihy (2000, p.67) diz que “a história oral
temática é quase sempre usada como técnica, pois articula, na maioria das vezes, diálogos
com outros documentos”. E também “por basear-se em um assunto específico e
previamente estabelecido, a história oral temática se compromete com o esclarecimento ou
opinião do entrevistador sobre algum evento definido”. (Idem, 2000, p.67). Portanto, a
história oral temática será o principal procedimento de pesquisa.
O contato com os depoentes aconteceu durante a pesquisa de campo de forma
direta entre o pesquisador e os entrevistados. Nesse caso foi elaborado previamente um
roteiro de entrevista baseado na trajetória do Colégio Estadual Presidente Humberto de
Alencar Castelo Branco. O roteiro de entrevistas serviu como ponto de partida para que os
depoentes narrassem suas experiências relacionadas ao colégio em questão.
As seguintes fontes foram utilizadas:
Fontes escritas: Documentos oficiais (Portarias, Relatórios de Governo), artigos; Jornais;
Livros.
Fontes orais: depoimentos gravados com depoentes que moraram ou moram no bairro de
Periperi e que conhecem a trajetória do Colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco.

O uso da entrevista gravada foi o principal instrumento de coleta dos dados
porque através da fala o depoente passa a expor o conteúdo de suas lembranças e o
depoimento pode ser registrado (com um gravador simples) e utilizado tanto na forma
original (áudio) como na forma de texto depois de transcrito para o papel. As duas formas
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(áudio e texto escrito) são fontes mais concretas para poderem ser analisadas. Na
organização do roteiro foi utilizado o modelo de entrevista semi-estruturada porque ela
“[...] se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente,
permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. (LUDKE e ANDRÉ, 1986,
p. 34).
O questionário também foi utilizado. Apesar de seu uso ser mais limitado, pois a
escrita não é tão abrangente quanto à fala, seu uso serviu para recolher informações
complementares dos depoentes que não quiseram gravar entrevista.
O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes: a primeira parte referente ao
Colégio e a segunda parte referente às transformações urbanas do bairro de Periperi. Na
parte 1 os principais pontos abordados foram: fundação; condições físicas; professores;
cursos oferecidos; alunos; direção do colégio; problemas mais evidentes; manifestações
políticas; implantação do 2º grau; forma das aulas; inovações pedagógicas; relação
professor/aluno; reuniões; arquivos; festas e comemorações; relação bairro/escola. Na
parte 2 foram abordados: crescimento do bairro; principais mudanças; relação entre o
crescimento do bairro e a escola; situação social de ex-alunos; mudança de vida; relação
presente/passado do ensino no bairro.
O roteiro foi apresentado aos depoentes a partir dos pontos citados acima
oferecendo certa liberdade de exposição. Assim, foi possível permitir uma maior amplitude
nas lembranças. Perguntas mais direcionadas e fechadas eram feitas no decorrer da
entrevista para tirar alguma dúvida sobre o que foi exposto, mas que não ficou bem
entendido.
O questionário foi dividido em três partes: a primeira parte sobre o Colégio Castelo
Branco antes de 1967 (data de fundação oficial da escola); a segunda parte sobre o Colégio
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de 1967 até 1985 e a terceira parte de 1985 em diante. As perguntas foram direcionadas e
os pontos abordados foram baseados no roteiro de entrevista. O questionário foi utilizado
com os depoentes que: 1) por motivo pessoal ou político não quiseram gravar entrevista; 2)
com depoentes que vivenciaram um período do Colégio que já havia sido contemplado
pelas entrevistas; 3) com depoentes em que o ambiente doméstico apresentou-se muito
inquieto com alto índice de ruídos e vozes que dificultaram a gravação da entrevista, que
seria prejudicada no ato de ouvir devido ao grande número de vozes entrecruzadas
registradas pelo gravador. Neste caso, optamos também por escrever alguns trechos das
falas dos depoentes que foram registrados no diário de campo.
Foram gravados oito depoimentos sendo que três foram escritos. Depois de
gravadas as entrevistas, os trechos a serem utilizados no trabalho foram transcritos em
forma de citação. Não foi feita a opção pela transcrição total da entrevista porque
consumiria tempo e por se tratar de uma história oral temática nem tudo que o depoente
fala tem relação direta com o assunto da pesquisa. Os trechos selecionados das entrevistas
foram adaptados ao português padrão para evitar repetições de termos. Sempre que
necessário recorríamos à fita de áudio onde estava gravada a entrevista para esclarecer
qualquer dúvida existente sobre o assunto abordado. As entrevistas escritas seguiram o
mesmo padrão de adaptação dos trechos utilizados ao português padrão, a consulta a esse
tipo de entrevista foi mais rápida e mais fácil.
É necessário esclarecer que foram feitos contatos com quatro depoentes que seriam
chaves para o desenvolvimento da pesquisa, mas por questões pessoais e políticas eles não
quiseram gravar entrevistas. Também não foi permitida a entrada nos arquivos do colégio.
Como o tempo destinado à pesquisa de campo foi muito limitado desejamos e esperamos
que possam ser realizadas investigações posteriores para possíveis publicações.
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2.1.4. O Universo empírico 2

O universo empírico da pesquisa foi o bairro de Periperi localizado no Subúrbio
ferroviário de Salvador. Pois, é no período escolhido (1964-1985) que o bairro aumenta o
número de serviços educacionais possuindo as maiores escolas e o maior número de
matrículas da época, sendo uma referência para toda a região. O Colégio Estadual
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco (fundado em 1967) foi selecionado para o
estudo de caso porque ele é considerado pelos moradores como uma referência da
trajetória da escola pública no lugar. Além disso, o referido colégio foi o primeiro Ginásio
público do bairro de Periperi e ainda encontra-se funcionando.

2.1.5. O público de referência3

A população escolhida como referência é composta por moradores do bairro de
Periperi que possuem informações sobre a trajetória da Escola Estadual Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco no período abordado. O público de referência é
formado por: lideranças populares que atuam no bairro, ex – professores e professores
atuais do Colégio Castelo Branco, ex-funcionários e funcionários atuais do Colégio e exalunos. Todos os depoentes têm em comum o fato de serem moradores do bairro de
Periperi e estarem vinculados com a trajetória da escola no contexto da pesquisa.

2

O bairro de Periperi será melhor descrito posteriormente.
A denominação público de referência é utilizada pelos pesquisadores da Historia Oral como colônia e na
pesquisa quantitativa é conhecida como amostragem.
3

35

CAPÍTULO 2
2.1. Subúrbio

Pretendemos nesse momento fazer uma análise de elementos sociais que auxilie no
entendimento do subúrbio enquanto espaço urbano sujeito a mudanças e transformações
impulsionadas por fatores diversos, conseqüência de mudanças históricas no campo da
economia, política e cultura.
Entre os elementos selecionados para a análise estão: as características do antigo
subúrbio rural; o uso do subúrbio pelas elites como espaço de refúgio e descanso; a
influência da expansão industrial na remodelação do subúrbio; as concepções elitista e
popular sobre o subúrbio e, por último, a transformação dos subúrbios em periferias e
favelas.
Esses elementos servem como referências para explicar a idéia de subúrbio. Além
disso, servem também para compreender melhor o universo de pesquisa do presente
trabalho que é o subúrbio de Periperi que será contextualizado mais adiante.
Os autores aqui utilizados referem-se a subúrbios diferentes e em contextos
diferentes, contudo, os elementos levantados por eles uma vez agregados formam um
conjunto de fatores necessários e suficientes para explicar as transformações ocorridas no
espaço suburbano onde está situado o Colégio Castelo Branco.
Mumford (1998) trata da evolução do subúrbio no contexto europeu dando ênfase
ao contexto social do século XVIII em diante. Ele discute pontos como a origem do
subúrbio e o subúrbio romântico que, para o autor, era o subúrbio como local de refúgio.
Mumford (1998) utiliza o termo sentimento de vizinhança para se referir aos laços de
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amizade existentes entre os moradores dessas antigas regiões quando os mesmos ainda
possuíam as características das zonas rurais. Na localidade do bairro de Periperi é possível
encontrar depoimentos que demonstram a perda desse sentimento de vizinhança e suas
conseqüências sociais que influenciaram inclusive o funcionamento do Colégio Castelo
Branco. Sendo assim, esse termo é fundamental para o entendimento do nosso objeto.
Mumford (1998) também apresenta o termo subúrbio romântico para se referir aos
subúrbios quando eles ainda eram locais de lazer e refúgio das elites. Uma parte das elites
da cidade de Salvador já fizeram essa busca4 pela “paz” no subúrbio de Periperi quando o
local ainda propiciava silêncio, lazer e diversão. Esse refúgio das elites em Periperi pode
ser caracterizado como uma fase de busca pelo subúrbio romântico apontado por Mumford
(1998). Martins (2002) destaca a ruptura acontecida no cotidiano das áreas suburbanas pela
lógica do capital e a concepção elitista que formulou uma idéia preconceituosa sobre o
subúrbio. Martins (2002) fundamenta seu estudo na evolução do bairro de São Caetano
subúrbio de São Paulo do fim do Império ao fim da República Velha. Esse autor é
fundamental porque ele trata de um local semelhante ao que foi estudado nesta pesquisa.
Martins (2002) demonstra como o bairro de São Caetano teve sua vida cotidiana e
sua temporalidade transformada com a imposição do “tempo da fábrica”, através da
expansão industrial que alterou os costumes rurais do lugar introduzindo o modo de vida
que era mais comum nos centros urbanos.
Na região ferroviária de Salvador essa introdução do tempo da fábrica aconteceu
principalmente com a chegada da ferrovia Calçada/Paripe em 1860 e com o funcionamento

4

De forma mais precisa podemos afirmar que a partir da década de 30 até a década de 70 o Subúrbio
Ferroviário de Salvador foi muito freqüentado pela classe média da cidade. Jorge Amado, no livro Velhos
Marinheiros, retrata o romantismo de Periperi na década de 30. Apesar de ser um romance o livro foi escrito
a partir da vivência do autor quando passava uma temporada no local. Os trechos do livro que descreve o
ambiente físico do lugar são muito fiéis podendo ser comprovados por depoentes mais antigos e notícias de
jornais da época.
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da fábrica de tecidos São Braz (1875). A chegada da ferrovia e da fábrica alterou o modo
de vida no lugar que passou a conviver também com a lógica da indústria e do tempo
marcado pelo relógio de ponto. Porém, é importante ressaltar que a introdução de uma
outra temporalidade (da fábrica) não anulou a temporalidade e as características rurais
anteriores do antigo Subúrbio Ferroviário. Ainda existe uma convivência entre as duas
temporalidades (a rural e a da fábrica), contudo a temporalidade de maior referência no
lugar é a que foi imposta pelo ritmo da expansão industrial. Martins (2002) aponta que a
concepção de subúrbio como o lugar do atraso foi criada por uma elite que concebia a
cidade como um local superior e central.
Moura e Ultramari (1996) fazem uma apresentação acerca das características das
periferias atuais que foram, outrora, os antigos subúrbios. Os autores também destacam a
influência da industrialização na constituição das periferias. O contexto de Moura e
Ultramari (1996) é a periferia brasileira. Embora os autores se refiram às periferias de
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a explicação deles no que diz respeito à
transformação dos antigos subúrbios em periferia é pertinente e útil uma vez que o nosso
universo de pesquisa passou por essa transformação. No bairro de Periperi essa passagem
de subúrbio romântico (local de refúgio e lazer) para periferia (local de degradação e
esquecimento) aconteceu principalmente a partir da década de 70 em diante.
Periperi sempre foi uma referência em comércio e serviços na região e possui ainda
hoje a maior concentração da classe média do subúrbio. Porém, em seu entorno estão as
marcas da expansão urbana desordenada materializada nas ocupações5. Esse crescimento
desordenado junto com a ausência de intervenção governamental nos serviços básicos

5

Habitações populares construídas pelos próprios moradores em terrenos não autorizados pelo Estado. Em
Salvador ocupações com essas características são popularmente chamadas de “invasões”.
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caracteriza o bairro como uma periferia. Assim, Moura e Ultramari (1996) ajuda-nos a
compreender essa importante passagem de subúrbio para periferia.
Os três autores Martins (2002), Mumford (1998), Moura e Ultramari (1996) são
consensuais no que diz respeito à influência marcante da lógica da acumulação capitalista
na transformação do espaço suburbano em um lugar de segregação social e degradação
ambiental onde a qualidade de vida sofreu muitas perdas entrando numa permanente
decadência.

2.2. Características e transformações urbanas do subúrbio.

O termo subúrbio já foi utilizado para caracterizar o lugar afastado do centro da
cidade. Porém, hoje, o significado desse termo confunde-se com o significado de periferia.
Segundo Martins (2002, p.7) o vocábulo foi usado a partir do século XVIII em diante “[...]
quando se começa a empregar a palavra subúrbio6 para designar os confins da cidade de
São Paulo ou a zona rural que lhe era imediatamente próxima”.
Os subúrbios já foram refúgios das elites econômicas que utilizavam regiões
afastadas do centro da cidade para escaparem dos congestionamentos da poluição e do
barulho características comuns nas cidades grandes. “No século XVIII, é verdade, o
movimento romântico produzira um novo motivo racional para o êxodo suburbano, e a
cidade cada vez mais enfumaçada e congestionada proporcionava um novo incentivo”.
(MUMFORD, 1998, p. 523).
Poucos eram os que podiam usufruir o espaço suburbano e suas vantagens. Para
Mumford (1998, p. 523) “desde o princípio, os privilégios e deleites do suburbanismo

6

Destaque do autor.
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ficaram em grande parte reservados às classes superiores, de modo que o subúrbio podia
ser descrito quase como a forma urbana coletiva da casa de campo [...]”. Segundo esse
autor a busca das elites pelo subúrbio foi uma forma particular que a mesma encontrou
para resolver seus problemas (referentes ao bem estar) causados pela dinâmica turbulenta
da cidade grande. “[...] o antigo subúrbio romântico era um esforço da classe média no
sentido de encontrar uma solução para a depressão e a desordem da metrópole imunda:
uma efusão de gosto romântico, mas também uma fuga à responsabilidade cívica [...]”.
(idem, 1998, p. 530).
O ambiente de descanso e sossego que a elite usufruía foi posteriormente
transformado devido à universalização do subúrbio. Dessa forma revelou-se um
movimento contraditório: o que no início era refúgio e tranqüilidade passou a ser um
problema. “Assim, vencendo as dificuldades da cidade supercongestionada e demasiado
extensa, o subúrbio se revelou a um tempo uma solução temporária e dispendiosa. Tão
logo o padrão suburbano se tornou universal, as virtudes de que se gabara inicialmente
começaram a desaparecer”. (MUMFORD, 1998, p. 531).
Essa fuga da elite influenciou, também7, na progressiva perda das características
rurais que até então os ambientes suburbanos possuíam antes das construções de ferrovias,
rodovias, indústrias e do crescimento populacional.
As características rurais da localidade suburbana representadas numa vida mais
pacata, numa temporalidade diferente da que ocorre na cidade grande e nas manifestações
do trabalho (artesanato, pescaria, criação de animais, etc.) sofreram modificações
relevantes com a consolidação do subúrbio como uma parte anexada à cidade.

7

A influência da elite sobre a vida suburbana acontece principalmente sobre o estilo de vida. Antes o
subúrbio era composto por áreas desocupadas, ou antigas fazendas (comum no Brasil Colônia e Império)
habitadas por trabalhadores rurais ex-escravos (forte característica no Brasil) com hábitos e estilos de vida
com uma lógica temporal e espacial diferente dos hábitos da elite (urbana) que passou a freqüentar o lugar.
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Aquela forma de ruína suburbana já era visível em data remota. Os
valores dos terrenos subiram, nas áreas recentemente invadidas, desde o
momento em que a estrada de ferro as tornou acessíveis: quanto maior o
trânsito de provisões, tanto maiores os valores e mais amplo o anel
suburbano. Enquanto a cidade se estendia para os subúrbios, a nota rural
desaparecia: com o tempo, o suburbano não gozava das vantagens da
sociedade nem das da solidão. (MUMFORD, 1998, p. 530).

Para Martins (2002) a lógica do capital, impulsionada pela expansão industrial,
exerceu um papel fundamental nas transformações da vida suburbana. Assim,

A indústria, porém, acabaria nutrindo-se das formas econômicas do
passado. Tanto faria especulação comercial quanto faria da renda
fundiária urbana uma fonte de acumulação de capital. Por isso,
rapidamente, a indústria se espalhou pelo subúrbio, que desde o século
XVIII era o componente rural do urbano, nele integrado por uma
economia agrícola e artesanal de ciclo curto e imediatamente dependente
do comprador urbano, como a alimentação e os materiais de construção.
(MARTINS, 2002, p. 8).

Dessa forma é introduzida uma alteração na dinâmica do subúrbio. A expansão das
relações comerciais atinge o cotidiano suburbano reproduzindo no subúrbio a lógica e o
tempo da fábrica e do trabalho das grandes cidades.

As transformações sociais, econômicas e políticas do final do século
XIX, que redefiniram a cidade e suas circunvizinhanças, fizeram do
subúrbio rural invadido pela cultura metropolitana um subúrbio industrial
invasor e portador da incultura das concepções métricas da fábrica e sua
lógica linear pobre, opressiva e disciplinadora. (idem, 2002, p.10).

Com a urbanização consequentemente as migrações são facilitadas e as cidades
onde as indústrias se instalaram receberam um número maior de migrantes. Muitos desses
migrantes foram habitar os subúrbios que, sem infra-estrutura suficiente, passaram a entrar
numa fase de decadência urbana. Hoje, subúrbio e periferia representam à mesma coisa em
matéria de degradação ambiental, falta de serviços básicos e baixa qualidade de vida. Nem
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toda periferia passou pela fase do “subúrbio romântico”, porém a maioria dos subúrbios
românticos se tornou periferia.

Os subúrbios de antigamente, cidades pacatas, pequenas e simples,
embrionavam em si as periferias atuais. Eles tornaram-se as terras
possíveis aos expulsos pelo mercado fundiário da cidade grande. Com o
tempo, cresceram tanto que foram se emendando até se encontrarem com
as áreas periféricas da própria cidade maior. ‘Vilas’ e ‘jardins’ juntaramse, então, com as ‘cidades dormitórios do subúrbio’, conformando uma
mancha única. (MOURA e ULTRAMARI, 1996, p. 16).

O crescimento desordenado das áreas suburbanas no Brasil foi acentuado a partir
das décadas de 60 e 70. A proliferação dessas áreas aconteceu não só dentro das capitais,
como também em cidades situadas ao redor como aponta Moura e Ultramari (1996):

No Brasil, o crescimento acelerado de algumas capitais fez com que, na
década de 70, começassem a se tornar evidente as Regiões
Metropolitanas, com seus volumes crescentes de demandas e de tensões
sociais. Paralelamente a essas Regiões Metropolitanas, inúmeras outras
aglomerações urbanas – resultado da expansão da ocupação de mais de
um município, formando continuidade – consolidaram-se em todo o país,
tanto em redor de capitais estaduais como em redor de cidades de médio
porte. (idem, 1996, p. 19).

Os efeitos do crescimento urbano desordenado são sentidos até hoje pelos
moradores dos subúrbios e periferias que continuam privados de serviços de qualidade.
Esses moradores passam a gerir o seu ambiente da forma e da maneira que estão ao seu
alcance. Assim,

os moradores da periferia, uma vez desatendidos em suas demandas
urbanas básicas, singularizam-se e tornam-se poluidores potenciais: a
inexistência de coleta de lixo regular e de boa qualidade obriga-os a
servirem-se dos córregos como sumidouros de seus dejetos. O
parcelamento irregular dos lotes, assim como a inexistência de calçadas,
dificulta e desestimula a arborização de vias. A inexistência de rede de
esgotos faz com que as águas servidas sejam despejadas em valetas e
corram a céu aberto [...]. (MOURA e ULTRAMARI, 1996, p. 21).
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A situação de degradação social a que foram submetidos os subúrbios brasileiros
contribuiu também para a criação de uma imagem negativa de seus habitantes que sofrem
com o preconceito social, econômico, racial e cultural. Os subúrbios são vistos como o
lugar da marginalidade e do fornecimento de mão de obra desqualificada e barata para o
mercado de trabalho. Para muitos o subúrbio se tornou um grande problema sem solução.
A construção da imagem suburbana como um lugar atrasado e fora da “civilização”
do centro da cidade passa pela idéia negativa e estigmatizada que se criou dos seus antigos
moradores: ex-escravos e índios que na cultura brasileira foram classificados como
selvagens e incultos e herdaram os preconceitos sociais impostos pela elite. Dessa forma
os descendentes de negros e índios foram marginalizados

[...] Resultado das próprias características históricas do país, onde a etnia
e a cor estiveram sempre ligadas às condições econômicas e sociais.
Negros e pardos ainda trazem consigo a pesada herança de preconceitos
originários do regime escravocrata, cujas seqüelas, discriminações e
injustiças sociais [...] ainda os mantêm subalternos ou marginalizados,
enquanto reafirmam os privilégios da elite branca. (ATAÍDE, 1993, p.
39).

No bairro de Periperi ainda é possível perceber um costume lingüístico que
classifica de “cidade” o centro. É comum as pessoas falarem “vou para a cidade” que quer
dizer “vou para o centro da cidade”. Isso é uma forte evidência, manifestada
lingüisticamente, que demonstra a divisão entre o centro e a periferia.
Os grupos sociais que determinaram o subúrbio como um lugar atrasado fizeram
isso a partir de uma posição ancorada na idéia de que os influentes e poderosos
hierarquicamente é que devem definir as regras do convívio social. Nesse sentido Martins
(2002, p. 7) destaca que:
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Era o poder e seus agentes, os homens bons, os limpos de sangue e sem
mácula de ofício mecânico, e a hierarquia estamental de seus privilégios
que definiam o modo de ver e conceber a cidade e sua gente e nela o
lugar de cada um. A cidade o era a partir da idéia de que nela se
encontravam os que decidiam e mandavam.

Martins (2002, p. 9) chama a atenção também para a concepção de história que
sempre foi contada do centro para a periferia. E a idéia que se construiu do subúrbio seguiu
essa lógica. Foram os que estiveram no centro da cidade, da política e da economia que
definiram e conceituaram a idéia de subúrbio.

[...] a perspectiva elitista do centro domina a concepção que se tem do
que foi o subúrbio no passado. Mesmo quando se estuda a história da
classe operária, que sempre viveu nos bairros e no subúrbio, prevalece
essa orientação fora de contexto. Essa perspectiva vem da tradição
colonial e absolutista e mostra, entre nós, que ela não se emancipou da
rígida hierarquia que centralizava no rei e seus funcionários não só um
modo de viver, mas também um modo de olhar, inclusive um modo de
ver a História. A dicotomia colonial da cidade e seu subúrbio separava o
mandar e o trabalhar.

Essa perspectiva elitista do espaço ignorou a cultura local que circulava antes de
sua ocupação industrial. As melhorias urbanas que aconteceram nos subúrbios foram
realizadas muito mais para beneficiar interesses econômicos e políticos particulares do que
para resolver os problemas e tensões sociais que essas áreas apresentam desde sua origem.
E isso está relacionado com a concepção elitista de subúrbio que circulou em nossa
história. História essa que falhou em mostrar o subúrbio a partir de dentro dele, mas que
foi muito hábil em falsear e esquecer os conflitos. Sobre isso Martins (2002, p.15) afirma
que:

O subúrbio está proposto, entre nós, como o lugar da reprodução e não
como lugar da produção; como lugar da repetição e não da criação; como
lugar do cotidiano e não da História [...]. Nesse sentido, é também, o
lugar do vivido (mas, do vivido fragmentado) que cimenta a unidade
contraditória dessas aparentes dicotomias. A memória é aí memória do
fragmento. Lugar do nada é, também, lugar da procura da memória.
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Essa mesma concepção sempre influenciou na configuração e estratificação da
sociedade, podemos afirmar que os preconceitos sociais, raciais e culturais foram
marcantes na criação e consolidação dos serviços públicos nos subúrbios.
Ora, o que se pode esperar de um espaço que é habitado por descendentes de
negros e índios que foram excluídos da participação social pela lógica do capital? O
resultado é a concepção de um espaço segregado onde os moradores não são reconhecidos
como cidadãos.

O subúrbio é, também, quantidade no lugar da qualidade, o banal no
lugar do significativo. Por quê? Porque nele ainda prevalece a renda
fundiária e a riqueza imobiliária – e a pobreza que delas decorre. A obra
que sucumbe diante do peso da renda territorial, hoje em dia, sobretudo
da renda urbana, já capturada pelo capital, mediação que faz do subúrbio
um lugar de especulação e não de criação. Um lugar em que a terra (e seu
preço) prevalece sobre o espírito. (idem, 2002, p. 16).

Isso explica porque a maioria dos serviços públicos implantados em subúrbios
como o de Periperi são de baixa qualidade, porque a idéia foi sempre de usufruir da mão
de obra barata que se concentrou nessa região. Assim, serviços como os de água e luz
foram implantados numa lógica de beneficiar uma minoria representada pelos veranistas
que desfrutavam das belas praias existentes no local.
Para os antigos habitantes (descendentes de negros e índios) que conviveram com o
subúrbio romântico restou apenas a função de operários nas fábricas e indústrias nascentes
e os subempregos. Foram esses habitantes que herdaram o espaço suburbano que
continuou a crescer em população e problemas tornando-se as favelas e periferias que são
hoje em dia. A elite que até então usufruía desse espaço abandonou o lugar procurando
outras alternativas de lazer.
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O crescimento populacional fez também com que o laço de amizade entre as
pessoas diminuísse comprometendo o sentimento de vizinhança comum nesses locais de
população pequena.

O fato de terem sido os subúrbios, a princípio, comunidades pequenas e
contidas em si mesmas teve ainda outro efeito sobre o seu
desenvolvimento: ajudou a recriar uma nova consciência de algo que se
havia perdido no rápido crescimento da cidade – o senso de vizinhança.
Se remontarmos à origem, verificaremos que se trata do antigo
componente de aldeia, tão essencial a uma vida urbana equilibrada.
(MUMFORD, 1998, p. 539).

Esse sentimento foi alterado pelas transformações urbanas, mas ainda prevalece em
alguns bairros suburbanos, como no bairro de Periperi. O sentimento de vizinhança
somado a outros elementos como o bom humor, desvelam uma outra forma de vida que
apesar de ocultadas ainda permanece. Como a região sempre foi representada como o lugar
do sofrimento e da violência, criou-se uma imagem negativa dele. Violência e sofrimento
fazem parte do cotidiano do subúrbio, mas não é só isso. Nesse mesmo lugar onde a
violência é bem visível é possível perceber outras manifestações. Martins (2002)
reconhece essa dupla face do subúrbio:

É preciso repensar a cidade, sua história, suas possibilidades. O olhar que
decorre do vivido no subúrbio é instruído pela experiência das rupturas
inauguradas pela fábrica, pelos acidentes, pelas tensões e pelos
confrontos inevitáveis de todos os dias, ocultados pela repetição tardia de
formas, de movimentos, de palavras, de idéias. É um olhar que revela
outras dimensões da vida urbana, porque é outro o imaginário de
que faz parte 8. Se a cidade é o lugar da festa, o subúrbio é
essencialmente o lugar do sofrimento e da tragédia. (MARTINS, 2002, p.
18).

Martins (2002) não exagera quando enfatiza o lado trágico da vida suburbana. Esse
lado existe e está presente, ainda hoje, principalmente na falta de perspectiva social dos
8

Destaque nosso.

46

moradores. Porém, é importante destacar o lado invisível dessa realidade urbana. A cultura
elitista do colonizador manifestada na lógica da fábrica, não destruiu por completo a
cultura local que circula no cotidiano local.
Os bairros suburbanos, no Brasil, ainda são exemplos de manifestação da cultura
local. Nesses bairros tempo e cultura são bem diferentes do tempo e da cultura que
circulam no centro da cidade. Nesse sentido, Hoggart (1973) também se referiu a essa
diferença cultural e temporal quando estudou aspectos do cotidiano da classe trabalhadora
inglesa ressaltando que “a vida processa-se de acordo com determinado ritmo, que não é,
porém nem o das estações, nem o das festas da igreja, mas sim um ritmo característico
desse mundo de tijolo”. (HOGGART, 1973, p. 83).
O ritmo pacato herança do antigo subúrbio romântico mistura-se com o tempo
moderno imposto pelo horário fixo do trabalho. Essa dupla temporalidade está presente
nos bairros populares. Por isso quando se fala em subúrbio deve-se admitir essa
coexistência de tempos, “[...] o que implica em aceitar as mudanças e descontinuidades
históricas”. (MATOS, 2002, p. 28).
Contudo, não é o bom humor e as particularidades culturais que sobressaem na vida
dos antigos subúrbios hoje transformados em periferias e favelas. O desemprego, a
violência, a falta de perspectiva social e a baixa qualidade dos serviços, possuem um
impacto mais evidente na vida dos moradores que utilizam a criatividade para conseguirem
sobreviver no dia a dia.
A maioria dos bairros populares que existem nos subúrbios das grandes capitais
brasileiras, em especial os bairros do Subúrbio Ferroviário, foram ocupados por migrantes
que vieram de várias partes do Brasil. São bairros que continuam a crescer e a perspectiva
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de vida continua incerta. O aumento da violência urbana, a insegurança e o desemprego
são acontecimentos sociais que contribuem para essa falta de perspectiva.
Se por um lado a globalização dos serviços contribuiu para diminuir as distâncias,
como é o caso da rapidez das informações através de novos meios de comunicação, por
outro, problemas sociais básicos da periferia, como saneamento, transportes e habitação
continuam na expectativa de serem solucionados. E ainda, o impacto dessa cultura global
também atinge os antigos hábitos dos subúrbios.

A globalização das cidades, enquanto as torna universais, descaracteriza
os hábitos de seus habitantes e seus modos de vida. Transforma os seus
lugares, fazendo com que sejam perdidos os referenciais e as identidades.
Mais uma vez, a cidade expõe o antagonismo entre o moderno e o
retrógrado, hoje mais agudizado. Enquanto a cidade é organizada para
cumprir um papel mundial, sua periferia é esquecida. (MOURA e
ULTRAMARI, 1996, p. 47).

Daí advém conseqüências drásticas. Uma delas é o esquecimento do passado. O
bairro passa a ser apenas o lugar do presente, o passado é ignorado pelos mais jovens e o
futuro apenas um sonho possível.

E como falta tudo, faltam também as condições para que se exerça o
direito à cidadania. O que se verifica é um total distanciamento entre os
moradores e seus bairros. Muitos sequer sabem em que cidade está
inserida a vila onde residem. E, se sabem, desconhecem sua história e
não se sentem sujeitos da mesma. (Idem, 1996, p. 42).

A falta de serviços públicos e o atraso no melhoramento urbano das periferias são
elementos que criam condições para o aparecimento de manifestações políticas eleitoreiras
que utilizam as condições precárias existentes para incrementar a carreira pública de
políticos descomprometidos com as causas populares. De contraponto aparecem também
manifestações autênticas de moradores que passam a exigir as melhorias sociais
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necessárias para o local. Tanto as manifestações de natureza eleitoreiras como as
manifestações mais autênticas podem influenciar no funcionamento das instituições sociais
situadas nas localidades suburbanas.

2.3. Segregação declarada: O Subúrbio Ferroviário

Com o golpe de 1964 é implantado no Brasil um período de ditadura que se estende
até 1985. Nesse período o país foi conduzido de forma autoritária e unilateral pelo
pensamento dominante. O lema dos militares era criar um “Brasil potência”, conduzindo o
país para o “desenvolvimento” econômico e social. O militarismo centralizou o poder
político na esfera Federal aumentando a intervenção econômica e o potencial industrial do
país. O Governo passa a promover o incentivo financeiro às empresas privadas nacionais e
multinacionais, além de fortalecer empresas estatais. Vários pólos industriais são
construídos em cidades e estados. Cresce a urbanização do com a construção de estradas,
pontes, viadutos e outras obras para facilitar a instalação e o funcionamento das indústrias.
Daí decorre um aumento expressivo da população nas grandes cidades.
Uma das implicações desse processo de expansão das cidades é o aparecimento de
novos aglomerados urbanos que, por sua vez, modelam e remodelam o espaço social
transformando os subúrbios em locais da mão de obra barata, da lógica do capital e da
especulação imobiliária além do esquecimento e da degradação.
Assim, as classes de baixa renda [...] são forçosamente segregadas por
não disporem de capital para residir onde gostariam de fazê-lo, ou seja,
por falta de opção, os pobres são expulsos dos centros urbanos e passam
a morar em áreas afastadas dos bens e serviços urbanos. As classes de
alta renda, contudo, também se afastam dos núcleos das cidades, se autosegregam, só que por conveniência própria e por opção de vida, mas
continuam tendo farto acesso aos bens e serviços [...], sem os

49

inconvenientes de viver dentro
(FERNANDES, 1993, p. 206).

dos

grandes

centros

urbanos.

O Subúrbio Ferroviário de Salvador, no estado da Bahia, não escapa a essa lógica
da exclusão. A partir da década de 609 ele passa a ser um desses espaços que foram
remodelados pela lógica do capital.
O Subúrbio Ferroviário de Salvador (Figura 1) é a região que vai do Viaduto dos
Motoristas10 até o bairro de Paripe na cidade do Salvador, Bahia. Chama-se Subúrbio
Ferroviário devido à implantação, em 1860, da estrada de ferro Calçada/Paripe que tem
cerca de 13 km de extensão, ligando a Bahia a outros estados brasileiros. Seu aparecimento
e sua evolução urbana estão vinculados ao desenvolvimento econômico da Região
Metropolitana de Salvador (RMS). Sua história guarda episódios e monumentos
importantes como: a igreja de Nossa Senhora de Escada (1536), primeira igreja de pedra
do Brasil tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Nacional; a presença
dos holandeses nos bairros de Escada e Plataforma (séc. XVII)

11

; a ferrovia

Calçada/Paripe (1860); a descoberta do petróleo no bairro do Lobato (década de 30), e
outros. Além disso, no seu patrimônio ambiental está o belo mar de águas paradas que
banha todo o litoral da região e também uma parte da reserva da Mata Atlântica localizada
no famoso Parque São Bartolomeu. O esquecimento e a degradação estão presentes
quando se trata de ambos os patrimônios: o histórico e o ambiental (Figuras 2 e 3).
A mesma região é constituída pelas localidades de Plataforma, Itacaranha, Ilha
Amarela, Alto de São João, Escada, Periperi, Praia Grande, Alto da Terezinha, Coutos,
Paripe, Base Naval, São Tomé de Paripe e Ilha de Maré que são interligadas

9

Antes desse período o local já existia, porém com características mais rurais do que urbanas.
Popularmente conhecido como Baixa do Fiscal.
11
Segundo uma placa colocada na parede externa da igreja Maurício de Nassau desembarcou com suas
tropas naquela região no ano de 1638.
10
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geograficamente através da Avenida Suburbana, principal via de acesso ao local (Figura
4.) Sua população, em 2000, era de 262.21912 pessoas (a mais populosa da cidade). O
Subúrbio pertence à 16ª Região Administrativa da cidade. As localidades de Lobato, Boa
Vista do Lobato e Alto do Cabrito não pertencem administrativamente à região do
subúrbio embora, geograficamente, todas elas tenham ligação com o lugar ficando uma
parte na 16ª Região e a outra na 3ª Região (São Caetano).

Figura 1. Vista parcial do Subúrbio Ferroviário, Enseada do Cabrito.
Foto: Almanaque do Projeto Roda Pião, 2001, p. 9.

12

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2000, contagem da população de 1996.
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Figura 2. Praia de Itacaranha, 2001. Foto: Miguel Vellanes.

Figura 3. Ruínas da fábrica de tecidos São Braz.
Foto: Memória de Plataforma 1999.
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Figura 4. Principais bairros do Subúrbio Ferroviário localizados próximos a via férrea. Gravura: Almanaque
do Projeto Roda Pião, 2001, p. 18.

Com as mudanças ocorridas na economia regional entre 1940 e 1970, com destaque
para a implantação da Refinaria de Mataripe e do CIA (Centro Industrial de Aratu),
Salvador passa a ser pólo de atração para várias empresas que ofereciam serviços às
industrias nascentes. A partir da década de 70, com o funcionamento do Pólo Petroquímico
de Camaçari, muitos trabalhadores migram para a capital com suas famílias em busca de
oportunidades de emprego e outras formas de melhoria de vida, sendo que muitos deles
foram morar no Subúrbio Ferroviário. Isso influenciou na remodelação do espaço
suburbano da cidade com mais rapidez deixando e a região deixou de ser apenas um local
de veraneio, para tornar-se, definitivamente uma zona residencial ocupada por grupos de
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trabalhadores (as)

13

. A partir daí os investidores imobiliários aumentaram os preços dos

terrenos dando início ao aparecimento das “invasões” e a favelização
do território por aqueles que não podiam pagar pelos terrenos. Hoje, o Subúrbio
Ferroviário é a região mais populosa de Salvador e é considerada por alguns estudiosos
sociais como região de “escoamento da pobreza”: “(...) conclui-se que Paripe, Periperi14 e
demais bairros suburbanos, como sendo áreas de segregação residencial implantadas pela
classe dominante, assumiram um papel importante na cidade do Salvador, reproduzindo as
relações sociais de produção” (FONSECA e SILVA, 1994, p.72). Sobre a mudança pela
qual passou o Subúrbio Ferroviário de local de veraneio para lugar de segregação social
resultado de uma urbanização inconseqüente, Espinheira enfatiza o seguinte:
O Subúrbio Ferroviário [...] foi um espaço nobre de Salvador, no tempo
em que a cidade não tinha sofrido as grandes transformações que vieram
dela fazer, nos anos 70, província e metrópole, simultaneamente. O
conceito de subúrbio era o do afastado, mas acessível e o mesmo tempo o
do não-acessível às categorias populares e aí tem-se as praias. Era no
tempo do ideal bucólico em que os grupos de alta renda se avizinhavam –
e não mais que isso – de colônias de pescadores... e viviam o sossego da
paisagem da Baía de Todos os Santos (...). Eram assim as praias dos
Subúrbios Ferroviários; eram assim as localidades de Plataforma, Escada,
Paripe, Periperi e tantas outras, antes que se fizesse o Centro Industrial de
Aratu, o Pólo Petroquímico de Camaçari e antes do que decorreu dessa
industrialização, sobretudo a urbanização da pobreza, por conta e risco
dos pobres, esse caráter perverso que parece ser a componente básica do
caráter de metrópole em oposição ao de província. (ESPINHEIRA, 1998,
p. 26).

Apesar da importância histórica e ambiental do Subúrbio Ferroviário, o lugar
encontra-se mergulhado no esquecimento por parte dos meios governamentais, porém
vivo na memória social de seus moradores que sentem de perto as conseqüências do seu
crescimento urbano e da segregação residencial, como mostra José de Sena Paim morador
do bairro de Periperi a mais de trinta anos: “antes a coisa era muito mais tranqüila por
13

Falo em grupos, porque não destaco apenas os critérios econômicos, mas também aspectos culturais como
o modo de vida.
14
Bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador.
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aqui. O povo era mais educado e zelava pelo subúrbio. (...) Durante um bom tempo nada
acontecia por aqui. Depois de uns 15 anos para cá foi tudo mudando e chegamos ao que
hoje está aqui [...]”. (LASERRÉ, 1990). A expressão “chegamos ao que hoje está aqui”,
refere-se à degradação física e ambiental em que se encontra o bairro. Neste trecho de
jornal abaixo sobre Plataforma, outro bairro do Subúrbio Ferroviário, é possível perceber,
também, na fala de José Bonifácio Alves, morador a cinqüenta anos, a relação
memória/esquecimento do lugar:

Ele se considera um “privilegiado por Deus” por morar em Plataforma
há mais de 50 anos e ter curtido um tempo em que o bairro era um dos
mais bonitos de Salvador.‘(...) Hoje, Plataforma está irreconhecível:
completamente entregue aos ratos e as baratas, esgotos e lixo por toda
parte e ruas onde não circulam ônibus há vários anos [...]. (A tarde, p.5,
1990).

Não só os moradores, mas também os visitantes percebem o contraste entre a
beleza e a degradação presente na região:
A paisagem é atípica, mistura e rima comum de pobreza com beleza. E
só quem já percorreu o subúrbio ferroviário de Salvador de trem
conhece a sensação de nostalgia que invade a alma cada vez que os
olhos percorrem de um lado, o espelho verde azulado do mar de golfo
da cidade baixa, e do outro, as centenas de casa se equilibrando sobre a
montanha desmatada. (SANTANA, 2001, p.1).

Os sinais da segregação são bem evidentes: a região possui quatro cemitérios o
de Plataforma, o de Periperi, o de Paripe e o de Ilha de Maré. Ser enterrado, afora os
custos econômicos quando a família é muito pobre, não é problema. Contudo, apenas o
hospital público João Batista Caribé serve a todo o lugar junto com mais dez15 postos
de saúde que não funcionam o dia inteiro. Já na Região 2 (Itapagipe), vizinha do
subúrbio e que possui uma renda mais elevada e uma população menor (161.052 no
15

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CPM – Centro de Planejamento Municipal, 2000.
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ano de 2000), existem sete hospitais entre públicos e privados, cinco postos de saúde e
os cemitérios utilizados são os do centro da cidade como o Campo Santo (Federação) e
o Jardim da Saudade (Brotas). Ou seja, a ausência de hospitais pressupõe também a
ausência de prevenção de doenças e descaso com a saúde popular, já o grande número
de cemitérios pressupõe um grande número de óbitos.
Segundo informações da PED16, de out.96/nov.98, 52,4% da população ocupada
são analfabetos ou possuem primeiro grau incompleto; apenas 2,1% dos ocupados
possuem 3º grau completo e 83,7% da população ocupada são negros. A distribuição
espacial da renda dos chefes de família é de apenas 4,41%. A Barra17 (6ª Região) possui
69.566 habitantes e concentra 14,10 % da renda, a maior da cidade18.
O lugar possui uma população composta por trabalhadores que vieram, em sua
maioria, do interior19 do estado da Bahia, de descendentes dos negros e índios que fizeram
a primeira ocupação do local e outra parte que foi forçada a deixar as áreas consideradas
centrais, por conta de alguma construção pública ou privada, migrando para o subúrbio que
passou a ser local de escoamento da pobreza.

Vale também reforçar [...] que essa exclusão das áreas centrais foi
forçada por uma política de saneamento básico colocada em prática
visando erradicar o perigo de surtos epidêmicos que ameaçavam essas
áreas consideradas, na época, como insalubres, o que levou as
autoridades a desencadearem uma série de medidas objetivando a
extinção dos mocambos no centro da cidade [...]. (MENDES, 2000, p.
36).

16

Pesquisa de Emprego e Desemprego – SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE
Considerada um das regiões mais nobres de Salvador.
18
Fonte: UNIFACS – Distribuição de renda na cidade de Salvador. Quadro Atual e Perspectiva (Relatório
Final). Salvador, jun. 2000. Com base nos dados do censo demográfico, 1991/IBGE e COELBA.
19
O tema do modo de vida de migrantes que saíram do interior do estado da Bahia para a capital foi retratada
com muita propriedade por Charles D’Almeida Santana no livro: Fartura e Ventura – Trabalho, cotidiano e
migrações. São Paulo: Annablume, 1998.
17
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O Subúrbio Ferroviário não deveria mais ser visto como um lugar inacessível,
distante do centro da cidade, pois o acesso ao lugar já não é tão difícil. Entretanto,
mesmo sendo de fácil acesso, os melhoramentos e serviços públicos só acontecem
quando estão vinculados a interesses políticos ou particulares. Essa idéia tem origem
antiga e os melhoramentos acontecidos na região, em décadas anteriores ao
crescimento populacional mais intenso, estão associados ao veraneio, como descreve o
jornal a seguir que comenta a chegada da luz elétrica ao local na década de 40: “[...]
merecem a atenção da Prefeitura os subúrbios preferidos para veraneio, como Periperi,
Praia Grande, Plataforma e Itacaranha, que já estão dotados de iluminação eficiente”.
(A TARDE, 1940). O jornal também destaca o ganho econômico para o poder público
com o advento da instalação da luz elétrica nesses bairros: “Tudo isso, porém, tem sido
realizado dentro de bases econômicas inteiramente vantajosa para a Prefeitura, e sem
quebras dos orçamentos previstos”. (Idem, 1940).
Fica evidente nas notícias acima a intenção dos poderes públicos por interesses
particulares ligados ao veraneio das elites que freqüentavam o local para usufruírem as
praias que hoje estão abandonadas.
Neste outro trecho do jornal Estado da Bahia as notícias sobre o subúrbio
aparecem de forma mais contundente quando se trata do abandono do lugar:

Ninguém, evidentemente, de sã consciência, poderia negar que os
distritos que formam nosso setor suburbano - Plataforma, Periperi, Paripe
e Candeias20 , sem falarmos em muitos outros – viveram sempre
esquecidos pelos poderes públicos, relegados a um plano de
inferioridade, que, de modo algum, encontra justificativa. (DUTRA,
1948).

20

Nessa época a cidade de Candeias era considerada um subúrbio da cidade de Salvador.
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O esquecimento do Subúrbio Ferroviário no tocante aos serviços públicos tem
uma gênese antiga e que se prolongou até os dias atuais trazendo sérias conseqüências
no processo de desenvolvimento urbano do local.

2.4. Um olhar sobre Periperi

A fase romântica do Subúrbio Ferroviário encontrou no bairro de Periperi um dos
lugares mais atraentes para o refúgio e o lazer. Nas recordações do passado do lugar
aparece a vida calma que atraía os veranistas dos bairros nobres do centro da cidade como
2 de Julho, Vitória, Barris, etc. A passagem dos veranistas quebrava o ritmo peculiar do
local:

Só de raro em raro um fato inesperado rompe a monotonia dessa vida
suburbana. Isso de março a novembro, porque nos três meses de férias,
dezembro, janeiro, fevereiro, todos esses arrabaldes da Leste Brasileira,
dos quais Periperi é o maior, o mais populoso e o mais belo, enchem-se
de veranistas. Muitas das melhores residências ficam fechadas durante
quase todo o ano, pertencem a famílias da cidade, abrem-se apenas no
verão. Aí então anima-se Periperi, invadido de repente por uma
juventude álacre: rapazes a jogar futebol na praia, moças de maiô
estendidas ao sol na areia, barcos a cruzar as águas, passeios,
piqueniques, festinhas, namoros sob as árvores da praça ou nas sombras
dos rochedos. (AMADO, 1967, p. 85).

O clima de lazer destacado por Jorge Amado é reforçado por outros :

[...] Periperi guarda na memória de seus antigos moradores as historias
do tempo em que era um famoso balneário de veraneio, onde empresários
e famílias tradicionais aproveitavam os três meses em que o sol brilha
intenso na cidade, passeando de lancha e promovendo memoráveis
bailes. (SANTANA, 2001, p. 1).

Mesmo sendo um bairro atraente alguns problemas sociais que se agravariam mais
tarde já existiam: “Lá não há rede de águas nem esgoto; a iluminação pública assim como
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a residencial é deficiente; a limpeza pública recolhe o lixo duas vezes por semana [...] os
detritos acumulam-se aos montões pelas ruas sem calçamento”. (JORNAL DA BAHIA,
1966, p.1).
Periperi destacou-se, entre outras coisas, por ocupar uma posição estratégica que
lhe permitia um grande fluxo de mercadorias e passageiros não só pelo trem como também
pelo seu porto que dava acesso ao recôncavo pesqueiro interagindo com a capital. “Além
do mais, foi construída em 1959, uma rodovia ligando Periperi à estrada Salvador-Feira de
Santana. Essa estrada facilitava o trânsito e a residência para os operários que trabalhavam
nas indústrias existentes no local e nas proximidades, como são os casos da Fábrica de
Cimento Aratu e da Petrobrás”. (FONSECA e SILVA, 1994, p.74).
No seu desenvolvimento urbano o bairro agregou trabalhadores da Rede
Ferroviária Federal, Petrobrás, Pólo Petroquímico de Camaçari etc., além de uma parte da
classe média baixa que trocou o caro aluguel dos arredores do centro da cidade por
terrenos no local. Esses trabalhadores possuíam uma renda maior em relação à maioria dos
outros ocupantes do lugar o que fez de Periperi o bairro com a maior concentração de
classe média do Subúrbio Ferroviário. O poder de consumo desses moradores incentivou o
crescimento dos serviços no local.

“O bairro de Periperi, findada a década de 60,

continuava mantendo papel de destaque no subúrbio ferroviário pelo fato de concentrar
maior quantidade de serviços relacionados ao setor terciário e também apresentando uma
maior diversificação e especialização do comércio”. (Idem, 1994, p.76).
A construção da Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Avenida
Suburbana, trouxe problemas e benefícios para os moradores de Periperi: “A instalação da
Suburbana trouxe mais facilidade para os habitantes locais, mas, por outro lado, com o
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intenso movimento de carros, o bairro começa a perder a tranqüilidade e bucolismo do
antigo local de veraneio”. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1973, p. 3).
Sem esses benefícios introduzidos pela urbanização o “progresso” poderia ser
comprometido principalmente no setor de transporte.

A criação da Avenida Suburbana veio impulsionar o progresso de
Periperi, até então os moradores se serviam de meios primários de
transportes. O trem – que tinha apenas dois horários – e as precárias
lanchas. Atualmente os habitantes já podem optar pelos ônibus, apesar do
serviço deficiente. Os passageiros levam as vezes meia hora esperando
no ponto. E os trens passam de 70 a 70 minutos, lotados, com pessoas
penduradas arriscando suas vidas. (Idem, 1973, p. 3).

Apesar da melhoria do serviço de transporte a Avenida suburbana foi criada para
facilitar a ligação entre Salvador e as indústrias nascentes concentradas no Pólo
Petroquímico e no Centro Industrial de Aratu. Dessa forma, os donos das empresas de
ônibus foram mais privilegiados com a ampliação de suas linhas do que os moradores com
os serviços oferecidos por essas empresas. Portanto é incorreto acreditar que apesar das
deficiências das linhas de ônibus eles são superiores ao transporte ferroviário. Uma das
moradoras do bairro lembra “[...] que o problema de ônibus é grave em todo o bairro e a
associação de moradores já solicitou a implantação de outras linhas no local, ligando o
bairro a Nazaré, por exemplo, onde várias crianças estudam”. (A TARDE, 1986, p.2).
Se observarmos a evolução do transporte coletivo rodoviário na Av. Suburbana
perceberemos que houve um aumento significativo em relação ao número de linhas que
circulam no local porém, o desconforto durante as viagens continua a existir.
As matérias dos jornais fazem emergir também uma outra visão: a de quem
convive e sofre com os problemas do bairro. A moradora a seguir enumera outros
problemas, além do transporte, que reforçam o descaso do poder público com o bairro:

60

Zenaide Oliveira falou também dos inúmeros matagais que crescem
livres em vários pontos do bairro, onde se concentra lixo e servem de
moradia para enormes ratos, que durante a noite, passeiam pelas ruas e se
alimentam nos esgotos. De dia outros animais tomam conta das ruas:
dessa vez são os bois das cocheiras instaladas no local e que são soltos
para pastar. (Idem, 1986, p.2).

A presença de ratos nos esgotos das ruas é um problema apresentado por muitas
periferias da cidade, contudo, os “bois” citados pela moradora são um resquício do antigo
subúrbio de Periperi que já foi uma fazenda. Apesar desses animais, em sua maior parte,
terem desaparecido do local ainda hoje é possível testemunhar jovens andando a cavalo21 e
em alguns momentos, com raríssima freqüência, é comum também a presença de carroças
puxadas por burros. A presença de bois ou cavalos não chega a ser um problema grave
para a população como denunciou a moradora no jornal acima. Contudo, isso já foi um
empecilho quando as estradas eram poucas e difíceis de transitar, causando transtorno aos
transeuntes principalmente aos que vinham de fora para trabalhar na localidade. “Um dos
problemas era a distância da estação ferroviária e também a presença de bois e cabras,
etc”. (CONCEIÇÃO, 2004).
As enchentes provocadas pelas chuvas são, sem dúvida, um dos piores momentos
enfrentados pela população. Esse problema agravou-se com o crescimento urbano, mas
não foi originado por ele. Segundo Carreira (1999, p. 35) o nome Periperi é de “origem
indígena, significa longa planície alagada onde florescia essa planta (junco). Junco
multiplicado”. Nota-se, portanto que a escolha do nome do bairro foi justa.
Periperi é um bairro que está situado no mesmo nível do mar o que dificulta o
escoamento das águas dos esgotos e no período de chuva os problemas se intensificam
principalmente por causa do Rio Paraguari (situado no local) que transborda inundando as
residências.
21

Essa é uma atividade praticada muito mais por esporte do que pela necessidade de locomoção como já
aconteceu em tempos passados.
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[...] o pior problema da rua são as enchentes do Rio Paraguari, [...] com
águas subindo até um metro, invadindo casas, estragando toda a mobília
dos moradores. Mesmo sabendo que a principal causa da enchente é a
falta de limpeza do rio, Dalva salientou que a solução desse problema
está longe e que este ano, mais uma vez, todos os moradores terão que
nadar. (A TARDE, 1986, p. 2).

No passado, nas décadas de 30, 40 e 50, a enchente do rio trazia alguns benefícios.
“Quando as águas do rio subiam todo córrego tinha camarão”. (MARIA, 2003). O rio que
já foi um grande meio de sobrevivência dos moradores locais, hoje é um grande esgoto.
Depois de muito esforço da comunidade as obras de drenagem aconteceram e as enchentes
incomodam menos.
Em relação aos aspectos políticos apresentados pelo bairro o mais marcante é
freqüência do uso eleitoreiro do lugar. Os jornais consultados citam as “grandes”
inaugurações de obras públicas com a tradicional presença dos políticos. A estratégia de
fazer de uma simples obrigação do Estado um momento de “alegria” tem nas periferias um
campo fértil.

Em clima de festa, que começa às 19h30min e não tem hora para acabar,
o prefeito Mario Kertesz inaugura na próxima sexta-feira o maior lote de
obras já executado em Periperi. Em seguida, ele anuncia o inicio de
várias obras no bairro e inaugura a sede da Prefeitura em Periperi,
estreitando os vínculos entre a administração municipal e a comunidade.
(CORREIO DA BAHIA, 1981).

O “clima de festa” esconde uma estratégia eleitoreira muito comum em locais
pobres. A população passa anos esperando a intervenção do Estado e quando algumas
delas acontecem é sempre vinculada aos interesses políticos dos grupos que inauguram as
obras e são, com isso, os maiores beneficiados porque eles conseguem aumentar
eleitoralmente o prestígio de suas gestões. Já as obras inauguradas se desgastam em pouco
tempo porque elas não recebem uma manutenção freqüente.
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A sede da prefeitura, citada no jornal acima, é conhecida como AR (Administração
Regional) e o seu funcionamento é clientelista porque o prefeito é quem nomeia o
administrador local e essa nomeação sempre aconteceu sem nenhum debate com os
moradores do bairro, além disso esse órgão nunca mostrou competência no
encaminhamento de soluções para os problemas do bairro o que o torna um órgão inútil
para os habitantes.
Apesar das promessas de melhorias os moradores não desistem de continuar
denunciando o abandono do lugar. O alvo das denúncias é sempre o poder público:

Descaso da Prefeitura Municipal é a principal acusação dos moradores,
para a causa dos problemas que atingem a comunidade de um dos
subúrbios mais populosos de Salvador: Periperi. Eles reclamam da
inexistência de obras de infraestrutura e convivem com doenças e
acidentes que poderiam ser evitados se houvesse mais atenção do poder
público. (A TARDE, 1995, p. 4).

A população consegue perceber que existe a falta de vontade política por parte dos
governantes em solucionar os problemas. Assim, através da iniciativa pessoal ou pela ação
de Associações de Moradores, os habitantes conseguem sensibilizar a imprensa e divulgar
suas denúncias acerca de problemas específicos de cada bairro. Algumas denúncias são
genéricas referindo-se “aos políticos”:

“Senhores políticos na época das eleições não nos procurem, porque
vocês não são dignos da nossa confiança”. Há uma semana, esse aviso foi
afixado no poste na praça do Sol, no bairro de Periperi, para expressar a
insatisfação da comunidade local com os políticos que vão lá em busca
de votos, mas, depois de eleitos, nada fazem para solucionar os
problemas do bairro. (SAMPAIO, 2002, p. 4).

Mas os moradores também enumeram os nomes de políticos que utilizam o bairro
para o próprio crescimento eleitoral e posteriormente rompem com os compromissos
anunciados na campanhas.
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“Eles prometem mundos e fundos, o povo acredita e depois eles somem”,
reclama o morador Adilson Bruneli, que lidera o protesto contra os
vereadores eleitos pelos moradores de Periperi, como Vanete Carvalho
(PPB), Jorge Gomes (PDT), Sandro Gonzaga (sem partido) e J. Carlos
(PT). (Idem, 2002, p.4).

A revolta com os políticos eleitos pela região é maior porque o sentimento de
traição é mais forte uma vez que a população os identifica como ex-moradores que viraram
as costas para a comunidade. É importante destacar também que até mesmo os
representantes do PT e do PDT, citados acima e considerados partidos de oposição na
cidade, possuem a mesma prática clientelista encontrada em outros partidos de direita. Isso
é mais um motivo que leva os moradores a generalizar suas denúncias acerca do caráter
dos mesmos.
Na tranqüila região de Periperi que foi transformada pelo crescimento urbano o
lazer aparece de forma escassa. Isso prejudica a população que não expande seu universo
cultural devido às poucas opções de diversão existentes. “Houve uma época em que o
Clube era uma das grandes opções de lazer. Quase todos os grandes cantores da música
popular brasileira já se apresentaram por lá, e shows variados que vão desde Roberto
Carlos, Fábio Júnior, Tim Maia [...] e Paralamas do Sucesso”. (TRIBUNA DA BAHIA,
1988).
Os jovens são os mais prejudicados porque não alcançaram a fase “áurea” do
bairro. Assim eles convivem com uma herança cultural que foi empobrecida ao longo do
tempo. Das poucas opções de lazer o Esporte Clube Periperi ocupou um espaço importante
em meio ao público jovem. “Todos no bairro, sobretudo os jovens, concordam que, sem o
Esporte Clube Periperi a vida seria muito chata por aquelas bandas”. (Idem, 1988).
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Segundo o mesmo jornal citado acima a preferência dos jovens pelo clube se
explica porque em “[...] Periperi só tem um cinema - o cine Plaza- que só passa filme
velho, de Karatê ou pornô. Não há muito que fazer nas praças e, afora ir aos bares beber,
os moradores acabam mesmo ficando em casa vendo televisão nos fins de semana”.
(Ibidem, 1988).
O cine Plaza fechou e hoje funciona uma igreja evangélica no local. O cinema já
ocupou um lugar importante na vida cultural de Periperi e já exibiu vários outros estilos de
filme. A exibição de filmes pornôs foi, entre outras coisas, uma tentativa de sobrevivência
financeira do cinema que lutava contra a extinção.
O fechamento dos cinemas de bairro foi um acontecimento registrado não só em
Periperi como também em outros locais do centro da cidade. O fim do cine Plaza deixou
um grande vazio na vida cultural porque ele não foi substituído por uma outra opção de
lazer.
Já o clube Periperi ainda funciona, mas sem as grandes atrações nacionais do
passado. Foi no clube também que o colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco começou a funcionar no meado da década de 60. “O clube sempre
manteve, e ainda mantém, uma relação social com outras instituições do bairro: Para as
crianças o clube reserva, um espaço geralmente organizado pelas escolas do bairro, onde
podem ser exibidas peças infantis ou brincadeiras”. (TRIBUNA DA BAHIA, 1988).
Os outros locais de lazer são o Estádio de futebol e a praça da Revolução principal
ponto de encontro entre pessoas de várias gerações. Na praça também acontece as festas e
as comemorações de grande porte.
O lazer no bairro de Periperi sofreu uma involução. No passado era possível
usufruir as praias limpas, o Clube e o cinema. Atualmente a população que deseja divertir-
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se precisa deslocar-se para o centro da cidade ou então freqüentar as praias mesmo estando
poluídas.
Em relação às escolas, Fonseca e Silva (1994, p. 77)22 aponta que “(...) a
distribuição das matrículas é superior em Periperi, presumivelmente, por concentrar
estabelecimentos de ensino de maior porte”.
O Jornal da Bahia (1966, p. 1) aponta Periperi com um número de escolas
aparentemente suficientes: “Há 25 escolas primárias e três ginásios em Periperi, mas
aproximadamente dois mil jovens ali residentes estudam em Salvador, pois lá não existem
cursos colegial normal ou comercial”. O número de escolas primárias apontadas, se
considerarmos instituições públicas e particulares, pode até estar correto. Contudo, os
depoentes afirmam que antes do funcionamento do Colégio Estadual Castelo Branco
(1965) apenas o ginásio Monteiro Lobato funcionava e era de iniciativa particular
pertencente ao Professor Fernando23. O outro ginásio, o Centro Educacional de Periperi
(CNEC), só começou a funcionar a partir de 1968 por iniciativa do ex-vereador José Pires
Castelo Branco. A maior certeza transmitida pela notícia é a falta dos cursos Colegial,
Normal e Comercial que forçam os jovens a saírem do subúrbio para o centro da cidade
em busca de vagas nesse nível de ensino. Essa busca por vagas para o Ensino Médio fora
do local continua até hoje.
Uma notícia de 73 destaca que “Periperi possui dois colégios oficiais e mais de 10
particulares, entre os quais o Centro Educacional, com cursos técnico, de contabilidade e
colegial. À noite funciona o curso de Mobral em um desses colégios”. (DIÁRIO DE
NOTÍCIAS, 1973, p. 3).

22
23

Os autores incluem os estabelecimentos particulares mas não disponibilizam os dados.
Não foi possível resgatar o sobrenome.
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O Centro Educacional de Periperi destacou-se por alguns motivos: primeiro porque
ele foi organizado por um político influente que atuava no bairro e era ligado ao Governo
militar da época; segundo porque o colégio era de grande porte e possuía uma grande
variedade de níveis de ensino que ia do primário ao segundo grau com cursos
profissionalizantes funcionando nos três turnos.
A notícia chega a informar que o colégio era oficial talvez por causa da sua
popularidade no bairro. Entretanto, o Centro Educacional de Periperi pertencia ao CNEC e
possuía convênios com o Estado e o Município que arcava com o pagamento de
professores e outras despesas, mas o seu sistema de matrícula era através de cobrança de
mensalidades. O outro ginásio que não teve o nome mencionado na matéria era o Colégio
Castelo Branco.
O fechamento do Centro Educacional de Periperi (1998), que no bairro é mais
conhecido como Comercial, contribuiu para aumentar a demanda de alunos para os níveis
ginasial (hoje Ensino Fundamental) e Médio porque o bairro não possui escolas suficientes
para atender essas demandas. Através do jornal os moradores apontam esse problema
ressaltando que:

Com relação à questão da educação, a reivindicação é pela criação de
outra escola que atenda da 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e ao
ensino médio, uma vez que hoje só a escola Humberto de Alencar
Castelo Branco atende essa área, desde que o Centro Educacional
Cenecista de Periperi foi desativado e teve suas instalações incendiadas
no ano passado. (MACHADO, 1999, p. 6).

Dessa vez o Colégio Castelo Branco é citado, mas não por causa de sua
importância histórica e social e sim porque, naquele momento, ele passou a ser a única
opção de escola pública para o ensino fundamental e médio.
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A mesma situação acontece em 2002 e a população, entre outros problemas
apontados, destaca a pouca oferta do Ensino Médio no bairro como um empecilho ainda
não superado. “Em Periperi, há apenas uma escola de segundo grau da rede pública, O
Colégio Estadual Castelo Branco. Está sendo construída outra, a Escola Modelo Luís
Eduardo Magalhães. Só que as obras já duram três anos. ‘Dizem que vai ficar pronta este
ano’”, duvida Adilson Bruneli’”. (SAMPAIO, 2002, p. 4).
A escola modelo começou a ser construída no mesmo local onde funcionava o
Centro Educacional de Periperi. As obras foram abandonadas e o prédio possui indícios de
desabamento. Algumas pessoas da comunidade que moram no entorno do colégio utilizam
a área para estender roupas.
Esse pequeno episódio nos dá uma idéia do descaso do Estado com o Ensino
Médio. Ou seja, existe um prédio construído que seria uma futura escola e que poderia
contribuir para equilibrar o problema da oferta e demanda educacional do bairro, no
entanto as obras foram esquecidas.
Essa ausência de vagas favorece, em alguns momentos, aos grupos políticos que
vivem de promessas e ganham prestígio através do sistema de troca de favores. Campos
(1989, p. 71), evidenciou que:

[...] Uma vaga na escola pública pode significar um agradecimento
duradouro expresso em votos. Esta relação coloca como contrapartida a
necessidade da manutenção do “status quo” para que o lugar na escola
continue a ter sua importância, seja uma mercadoria de algum valor, o
que não ocorreria se não houvesse escola para todos. Nesse sentido, o
estilo clientelista é continuamente oxigenado para que as barganhas
continuem a ter curso.

Não podemos afirmar que os políticos locais são os principais responsáveis pela
baixa oferta de Ensino Médio, mas a cultura da troca de favores que existe no bairro ajuda
a retardar a construção de escolas ou a abertura de novas vagas. Todos os anos, por
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exemplo, os políticos tradicionais do bairro, os que estão em evidência e os que estão nos
bastidores, organizam na praça da Revolução (a maior e melhor localizada) comemorações
e eventos com direito a bandas famosas e queima de fogos. Por que então os mesmos não
organizam uma campanha massiva em favor da escola pública no local? Isso é um
demonstrativo da falta de compromisso dessas pessoas com a educação pública.
Por outro lado “[...] para os trabalhadores as coisas se colocam conscientemente na
direção de romper o círculo vicioso que alimenta o clientelismo, quando não a
irresponsabilidade”. (Idem, 1989, p. 71). Em Periperi os movimentos por direitos sociais
acontecem geralmente através das Associações de Moradores ou então por iniciativa
individual via imprensa, e algumas dessas iniciativas vem tentando romper com a política
clientelista apresentada por meio de denúncias. Os problemas educacionais apontados
estão sempre em meio a uma lista de outros problemas do bairro já citados antes. Na
matéria a seguir é noticiada que: “Nas ultimas chuvas que caíram sobre Salvador causando
várias tragédias, por exemplo, as ruas ficaram intransitáveis e até as crianças ficaram
impedidas de ir às escolas. [...] Muitas crianças faltam as aulas porque não podem sair de
casa ou porque ficam doentes”. (A TARDE, 1995, p.4).
O transtorno causado pela falta de saneamento, enchentes, falta de segurança e
outros, atingem os moradores de forma mais imediata e esse pode ser um dos motivos pelo
qual a questão da educação não ocupe um lugar central nas denúncias feitas. Além disso,
se a escola estiver aparentando um funcionamento normal a população acaba se
conformando.
Os movimentos sociais de oposição, que poderiam ser um dos grandes agentes de
articulação política no bairro, sofrem com crises de identidade social que dificultam na
elaboração de objetivos mais definidos nas suas reivindicações principalmente nas

69

questões educacionais. Os movimentos mais expressivos são ligados ao PT (Partido dos
Trabalhadores) e muitas vezes suas metas prioritárias são a eleição de determinados
candidatos apoiados por esses movimentos. Esse tipo de ação por parte dos movimentos
(ligados ao PT) contribui para desconstruir formas de luta capazes de exigir, de maneira
mais articulada, a expansão do ensino e das escolas no lugar porque a prioridade desses
movimentos é a eleição dos candidatos de oposição.
Do ponto de vista quantitativo, considerando de forma genérica, as escolas no
Subúrbio Ferroviário de Salvador tiveram um aumento tímido para uma região que é a
mais populosa da cidade.

Tabela 1
Numero de Estabelecimentos Escolares por Dependência Administrativa – 1º e 2º
Graus. Subúrbio Ferroviário de Salvador (1996-2000).
ANO

MUNICIPAL

ESTADUAL

PARTICULAR

---------------------

1º Grau

1º Grau

2º Grau

1º Grau

2º Grau

1996

15

47

3

98

1

1997

18

48

5

115

4

1998

20

41

4

108

6

1999

25

43

4

93

3

2000

20

48

8

89

3

Fonte: MEC/Secretaria de Educação do Estado. Elaboração: PMS, SEPLAM, FMLF, GERIN, SISE.
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Tabela 2
Alunos matriculados por Dependência Administrativa – 1º e 2º Graus – Subúrbio
Ferroviário de Salvador (1996-2000).
ANO

MUNICIPAL

ESTADUAL

PARTICULAR

---------------------

1º Grau

1º Grau

2º Grau

1º Grau

2º Grau

1996

8.286

31.890

1.431

9.261

180

2000

14. 609

44.625

8.725

6.268

260

Fonte: MEC/Secretaria de Educação do Estado. Elaboração: PMS, SEPLAM, FMLF, GERIN, SISE.

Observando a Tabela 1 e tendo como referência para comparação os cinco anos
consecutivos, percebemos que: a) As escolas municipais aumentaram apenas em cinco; b)
As escolas estaduais de 1º grau aumentaram apenas em um estabelecimento; c) Os
estabelecimentos estaduais de 2º grau tiveram um aumento de três unidades; d) As escolas
particulares de 1º grau decresceram em nove unidades e as de 2º grau aumentaram em duas
unidades.
A Tabela 2 apresenta um aumento no número de matriculas nos níveis de 1º e 2º
graus das escolas Municipais e Estaduais. Na rede particular acontece um decréscimo nas
matrículas do 1º grau e um crescimento nas matrículas do 2º grau.
Apesar do número de alunos matriculados ter crescido na rede Municipal e
Estadual, tanto no 1º como no 2º grau, isso não pode ser considerado uma conquista
porque a tabela não se refere ao número de alunos por sala que, nas escolas públicas de
Salvador, geralmente são de quarenta pessoas, o que revela salas superlotadas.
O decréscimo na matrícula do 1º grau das escolas particulares relaciona-se também
à queda do poder aquisitivo da população local. Muitos pais preferem colocar os filhos em
escolas particulares de Nível Médio visando corrigir as deficiências pedagógicas e
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direcioná-los para a Universidade, pois a maioria dessas escolas possui o terceiro ano com
Pré-vestibular.
Mesmo tendo crescido o número de escolas de Nível Médio no Subúrbio
Ferroviário de 1996 para 2000, em Periperi a única escola pública desse tipo desde de
1982 é o Colégio Estadual Castelo Branco.
Relacionando crescimento populacional e crescimento escolar identificamos que
em 1996 o Subúrbio Ferroviário possuía uma população de 232.553 pessoas e 65 escolas
públicas municipais e estaduais de 1º e 2º graus. Em 2000 a população passou para
262.219 pessoas e o número de escolas foram para 76. Ou seja, a população expandiu em
29.666 enquanto que os estabelecimentos escolares públicos cresceram em apenas 11.
Assim podemos afirmar que o crescimento urbano no local não foi seguido de um
planejamento escolar suficiente.
O processo de declínio e abandono e a relação entre o crescimento urbano e a
intensificação dos problemas sociais existentes no bairro são os elementos que mais
aparecem nos relatos dos moradores tanto nos depoimentos orais como nas notícias dos
jornais. Os antigos habitantes nos transmitem uma sensação de perda e até de culpa pela
época romântica destruída sem que nada pudesse ser feito. Os mais jovens causam uma
outra impressão: a de que nada tem mais jeito. Embora esses não sejam os sentimentos de
todos, com certeza a maioria desses habitantes está sintonizada com os acontecimentos
individuais da vida cotidiana onde a reflexão sobre o social é um privilégio de poucos e o
passado só faz sentido para quem os vivenciou e testemunhou a decadência. Assim as
“vozes da memória” guardiãs da expressividade cultural do lugar acabam por perderem a
esperança no futuro. “Pode-se dizer que vivo de recordações”, José de Sena morador de
Periperi. (Correio da Bahia, 1997, p15).
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Figura 5. Notícia de jornal sobre o bairro de Periperi. Diário de Noticias, Salvador 28 de abril de 1973.
(Arquivo Público Municipal, setor de recortes).
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CAPÍTULO 3

3.1. A escola pública e os grupos sociais populares

Antes de entrar na análise da escola pública propriamente dita é necessário
esclarecer o termo grupos populares que será utilizado no decorrer do trabalho.
Usarei o termo grupos populares por compreender que ele seja mais apropriado
para caracterizar os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Esses moradores
possuem formas diferenciadas de crenças, idéias, concepções de mundo, nível econômico,
etc., que demonstra certa pluralidade de características presentes nesses indivíduos ainda
que eles habitem o mesmo espaço. Portanto é arriscado uniformizar as características
desses habitantes uma vez que a diversidade de elementos socioeconômicos, políticos e
culturais, apresentados por eles, possuem dimensões e contornos próprios que estão em
permanente relação uns com os outros, o que nos leva a entender que a utilização do nível
econômico como critério básico para caracterizar essa população pode tornar a análise
reducionista.
Hoggart (1973) referindo-se à diversidade de características presentes no interior da
classe proletária, afirma que a linguagem falada é um forte indicador capaz de caracterizar
melhor os grupos chamados de trabalhadores ou classe proletária. “(...) A linguagem será
de grande utilidade, e em particular o conjunto das frases de uso comum. As maneiras de
falar, a utilização de determinados dialectos urbanos, sotaques e entonações, seriam
provavelmente (...) mais úteis”. (HOGGART, 1973, p. 25). Na visão do autor o elemento
linguagem é o que mais diferencia um grupo social de outro.
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Apenas elementos econômicos, como o poder aquisitivo, não são suficientes para
caracterizar essa classe social. “(...) Não é possível distinguir nitidamente o trabalhador
pela quantia por ele ganha, dado que há enormes desníveis salariais entre as pessoas das
classes proletárias (...)”. (idem, 1973, p. 24). No mesmo espaço podem conviver
trabalhadores com renda e qualidade de vida diferenciadas. Qualidade de vida que se
expressa nas habitações, no vestuário no lazer etc., de forma que alguns moradores
possuem melhores condições de arcar, de forma mais regular, com essas despesas. Ao
mesmo tempo outros moradores só conseguem fazer apenas uma refeição diária. Essa já é
uma grande distorção no poder aquisitivo desse grupo social.
Dois elementos, entre vários, ajudam a caracterizar melhor os moradores dos
subúrbios: a linguagem específica do lugar e o espaço geográfico em que habitam. Ambos
os elementos têm em comum o fato de serem compartilhados pelos habitantes dessas
localidades. Principalmente o elemento espaço geográfico. Se a pessoa habita, convive e
faz parte a muito tempo do lugar ela pode ser considerada membro daquele espaço e essa é
a característica comum a todo o morador independente das variações econômicas e
culturais do mesmo.
Em suma, quando nos referimos aos grupos populares24 consideramos as diferenças
culturais e econômicas desse grupo entendendo, porém, que eles habitam um mesmo
espaço geográfico que é segregado socialmente e discriminado em matéria de serviços
públicos com relação ao chamado centro da cidade. Sendo assim, os serviços de educação
pública destinados a esse grupo também estão carregados de estigmas e preconceitos
sociais.

24

Em algumas citações aparece o termo classes subalternas, classes proletárias, classes populares, classes
desfavorecidas etc. No entanto o significado é entendido, nesse trabalho, com as observações feitas no uso
do termo grupos populares.
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A importância da escola se reflete na possibilidade que os indivíduos encontram de
ingressarem numa carreira de formação continuada no saber formal que esta instituição é
capaz de oferecer. Independentemente da origem econômica e posição social do indivíduo,
a demanda pela escola sempre foi grande na sociedade brasileira. Entretanto, a oferta do
ensino sofre variações qualitativas de acordo com o grupo social a que a escola se destina.
Para a elite econômica e política do país a escola (hoje particular) oferece um ensino de
qualidade e organizado de acordo com os objetivos e necessidades desse grupo. Para os
grupos populares com baixa renda econômica, e com o acesso restrito à direção política do
país, é oferecida uma escola desorganizada e com baixa qualidade de ensino.
A escola que se consolidou para a formação dos grupos populares, considerando os
últimos quarenta anos, foi a escola pública. Sua importância social, para esse grupo, está
nas possibilidades educacionais, pedagógicas, políticas e profissionais que a escola pode
disponibilizar para que as populações economicamente desprivilegiadas possam ter acesso
e, a partir daí, desenvolver essas dimensões (políticas, educacionais, profissionais, etc.)
que são fundamentais para uma vida de participação social mais justa. Isso não quer dizer
que só a escola possua esse papel de promotora da educação e politização dos indivíduos,
porém é na escola que as possibilidades educacionais e pedagógicas são oficializadas e
reconhecidas pela sociedade. O tipo e a natureza do conhecimento e das informações
oferecidas na escola pertencem somente a ela, sendo difícil de ser reproduzido em outro
espaço com características informais.
Existem, sem dúvida, relações educacionais e pedagógicas em qualquer outro
espaço de convivência social (família, religião, trabalho, comunidade e outros). Contudo, é
a escola que oficializa o grau educacional do indivíduo com a emissão de títulos e
diplomas que são essenciais para o crescimento social e profissional.
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(...) Não obstante reconheça-se os limites da formação profissional na
escola, em termos de seu caráter e distribuição desigual do saber e da
qualidade do saber reproduzido, é inegável o valor do ‘certificado
escolar’, à medida em que abre as portas para o exercício das funções
intelectuais no mercado de trabalho e confere as habilidades,
comportamentos e conhecimentos minimamente necessários para a
aquisição de competência através do exercício profissional. (KUENZER,
1997, p. 22).

Sem os títulos e a certificação escolar a inserção do indivíduo no mercado de
trabalho torna-se comprometida. O desenvolvimento profissional pode acontecer através
da experiência de vida, é possível desenvolver-se profissionalmente fora do mercado de
trabalho. Porém, o certificado escolar é um precedente fundamental para a continuidade do
indivíduo tanto na vida escolar como no mercado de trabalho.
Assim, a escola é concebida, para os grupos populares, como útil e necessária. “No
imaginário popular, a escola ideal é vista como aquela que ajuda o pobre. Ela é desejada
como agência capaz de conduzir à realização da utopia, permitindo-lhe construir um futuro
melhor”. (ATAIDE, 2002, p. 241).
Porém, a qualidade da escola pública está vinculada ao Estado. É o Estado que
determina o conjunto de ações educacionais que irão ou não beneficiar a escola pública. A
população dos bairros suburbanos herdou do Estado uma escola pública marcada pela falta
de estrutura física e pedagógica incapazes de satisfazer as necessidades educacionais das
populações que habitam nessas localidades uma vez que “(...) a trágica herança autoritária
transformou a escola em questão de baixa economia”. (CAMPOS, 1992, p. 19). Ou seja, as
políticas de intervenção do Estado concentraram-se em outros setores. Assim, os
investimentos educacionais passaram a ter baixos custos.
Freitag (1987, p. 29), esclarece de forma resumida destacando que:
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(...) As práticas intervencionistas do Estado brasileiro concentraram-se,
nestes últimos vinte anos25, muito mais nas políticas econômicas
(investindo na infra-estrutura, criando empresas estatais e paraestatais,
congelando os salários) e nas ações repressivas (silenciando à força, se
fosse o caso, os conflitos entre patrões e empregados) do que em
políticas sofisticadas, preocupadas em diminuir tensões e em disfarçar ou
compensar desigualdades e injustiças. (FREITAG, 1987, p. 29).

Segundo essa visão econômica da educação a escola pública é concebida pelo
Estado como um elemento secundário no que diz respeito à oferta da qualidade do ensino.
A prioridade do Estado tornou-se o controle e a difusão de idéias e valores que a educação
pode proporcionar aos grupos sociais populares. Desse ângulo a educação passa a ser
estratégica e importante como instrumento político muito utilizado pelas elites através do
controle estatal.

[...] Trata-se (...) de reconhecer a dependência estrutural da escola
pública brasileira em relação ao Estado a que se integra e trata-se
também de assinalar as evasivas com que esse Estado manipula as suas
responsabilidades para com o ‘público’, ou seja, para com o conjunto da
população. (JUNIOR, 1990, p.15).

Na sua configuração política a escola pública, durante o regime militar, cumpriu
um papel, entre outros, de reprodutora de um saber vinculado aos interesses dos grupos
dirigentes da sociedade que, historicamente, inseriram na escola brasileira a função de
adaptar a sua demanda aos interesses econômicos vigentes no país. Isso é bem evidente no
período de 1964 a 1985 quando a educação foi direcionada por um projeto de qualificação
para o mercado de trabalho para proporcionar o crescimento econômico. E essa visão
econômica da educação prejudicou o desenvolvimento do ensino em outros aspectos
(pedagógicos, culturais e sociais) uma vez que a prioridade passou a ser o crescimento
econômico do país.

25

A autora se refere às décadas de 60 e 70.
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Concordamos com Campos (1992, p. 19) quando ele afirma que:

(...) A área da educação, depois de 64, foi uma das mais penetradas pelo
pensamento tecnocrático, que deixou de considerá-la como questão social
para enfocá-la tão somente como item (melhor dizendo, sub-item) do
‘planejamento’ estatal e avalia-la a partir de critérios econométricos.

Admitimos também a visão de Freitag (1987), que demonstra que as políticas
sociais implementadas pelo Estado brasileiro (no contexto de 1964-1985) sempre
priorizaram as áreas econômicas mais do que a área educacional. Assim,

[...] A política social não é, portanto, uma política que se restringe aos
‘carentes’, e sim uma política que se volta para a força de trabalho como
tal, mobilizando-a disciplinando-a e tornando-a apta para o mercado de
trabalho.
[...] apesar de voltada aparentemente para atender as necessidades
imediatas da massa de assalariados, está, na verdade, a serviço dos
objetivos de estabilização do sistema social como um todo, na medida em
que contribui para atenuar conflitos e contradições. (FREITAG, 1987, p.
30).

A maioria da população que mora nos subúrbios possui uma baixa escolarização e
enquadra-se no perfil da “mão de obra barata” a serviço do mercado de trabalho. Dessa
forma, a escola pública existente nessas localidades, foi concebida com características
duais e preconceituosas reforçando o estigma da escola “precária” e desconsiderando o
entorno social em que essa escola está inserida. Isso remete a uma questão evidenciada por
Campos (1992, p. 23), quando afirma que: “(...) a inserção da escola na problemática
econômica, social e política do espaço urbano, requer a formulação de projetos
educacionais em íntima interação com a realidade das populações e dos problemas urbanos
locais”. No entanto isso não tem acontecido principalmente por parte do Estado. Não
foram consideradas as especificidades locais dos moradores como: sua linguagem, sua
forma de perceber o tempo e o espaço, sua herança cultural e étnica, etc.
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Apesar da oferta do ensino público ter aumentado na década de 60, a qualidade do
ensino oferecido nas escolas públicas ainda não é compensador para os grupos sociais
populares. O Estado brasileiro tem utilizado a educação como instrumento político e de
controle. Porém, nenhum controle é tão eficaz que não possa ser questionado e enfrentado.
Daí evidencia-se uma relação dialética.

(...) ao mesmo tempo que a educação constitui área de atuação
governamental no interesse da preservação das bases do sistema
societário com suas hierarquias e seus privilégios, ela permite,
involuntariamente, o surgimento de dialéticas intrínsecas que podem
levar à redefinição e reformulação dos programas governamentais,
repercutindo, igualmente, de forma não-programável, entre professores,
diretores, pais, orientadores e alunos, o que acaba fazendo da educação
um instrumento emancipatório. (FREITAG, 1987, p 32).

Admitindo esse aspecto dialético da educação, podemos perceber que as
populações dos subúrbios não ficaram de braços cruzados esperando que o Estado
oferecesse a escola desejada. As manifestações populares em favor da escola pública
vinculada a outros elementos, como o poder local26, influenciaram muito na concretização
da escola pública nas periferias. “Durante um longo período, se reforçou a tradição de uma
escola como aparelho estatal, mas não público. A idéia da educação como coisa pública27
é recuperada pelos movimentos sociais dessa diversificada sociedade civil que se constitui
nos anos 80 no Brasil”. (CAMPOS, 1992, p. 19). Esses movimentos que saem às ruas para
reivindicar melhorias sociais têm a escola como uma de suas principais exigências, pois,
seus protagonistas sabiam da importância social dessa instituição.
Entretanto, existe uma diferença entre reivindicar e manter a melhoria da qualidade
do ensino na escola. Mesmo que os primeiros anos de uma escola pública de periferia
26

Nesse caso refiro-me ao poder local personalizado tanto em associações de bairros como em políticos
tradicionais que fizeram suas carreiras em bairros de periferias incorporando como suas as necessidades
sociais do povo como a falta de escolas por exemplo.
27
Grifo do autor.
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sejam marcados por uma boa qualidade do ensino não devemos esquecer que a
manutenção dessa qualidade depende exclusivamente do Estado, pois é ele o responsável
pela formação dos professores, pelos salários pagos, pela estrutura física, etc. Sendo assim,
o funcionamento de uma escola pode ser prejudicado uma vez que as gestões
governamentais mudam e com elas mudam os interesses políticos e as prioridades sociais.
Além disso, o local onde a escola está situada pode influenciar na qualidade do
ensino oferecido, pois quem habita os subúrbios e periferias são grupos populares de baixa
renda e geralmente a escola que atende a essa população não tem qualidade. O descaso
com a educação dos grupos populares é, ainda hoje, uma realidade comum no Brasil.
A escola não é igual para todos. Esse argumento é reforçado quando constatamos
que a elite brasileira resolveu o seu problema da qualidade do ensino criando a escola
particular e separando os seus objetivos pedagógicos e educacionais dos objetivos da
escola pública.
O dualismo escolar no Brasil ainda é um elemento atual e presente na estrutura
educacional brasileira como também é um entrave para a concretização de uma escola
pública de qualidade e acessível aos moradores dos subúrbios. Marcadas pelo preconceito
social cultural e racial, as periferias não são contempladas com escolas públicas de boa
qualidade. Isso porque, para o Estado, a concepção do espaço nestes locais é outra. É um
espaço marcado pelas melhorias tardias que nunca se completam.
Quem mais perde (a nível educacional) com o dualismo escolar (materializado
numa escola para a elite e outra para a população geral) são os alunos da escola pública.

[...] Assim, as crianças das elites são preparadas, desde a mais tenra
idade, para observar e interpretar criticamente a realidade que as cerca,
emitir opiniões e desenvolver múltiplas habilidades, que as preparam
para corresponder às expectativas da escola, diferenciando-as, assim, das
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crianças das classes populares, que não recebem esse tipo de estímulo.
(ATAÍDE, 2002, p. 239).

Perde, ainda mais, as escolas públicas situadas nas periferias da cidade porque
enfrentam maiores problemas.

[...] Não se deve esquecer que o acesso, mesmo às series iniciais da rede
pública é diferenciado e, para os que chegam a freqüentá-la, a
precariedade da rede escolar, a falta de professores, entre outros
problemas importantes, coloca de imediato a necessidade de melhorias. E
estas são possíveis apenas através de pressões sociais sobre o poder
público. (CAMPOS, 1992, p.20).

Isso é refletido negativamente em muitas escolas que começam as aulas com o
quadro de docentes em falta uma vez que ensinar no “subúrbio” pode ser muito
“arriscado” além de ser longe das residências dos docentes que, por sua vez, pedem
remoção para outros locais na primeira oportunidade que aparece. Evidencia-se, então, que
a distância geográfica tem uma influência direta na qualidade do ensino público oferecido
nos subúrbios prejudicando a expansão e o funcionamento do mesmo.
Outro problema é a visão de escola concebida pela elite do Brasil. Para ela escola
pública e escola particular são bem distintas e cumpre funções sociais diferentes, sendo
que a opção dos grupos dirigentes foi pela escola particular.
Se a elite brasileira organizou a escola particular para suprir suas necessidades de
formação educacional, ela poderia, já que são os dirigentes políticos do país, resolver o
problema da escola pública no que concerne a qualidade e oferta do ensino. Dessa forma,
destacamos dois aspectos que ajudam a entender o descaso com que o Estado (que é
dirigido pela elite) tratou o ensino público: o primeiro é a falta de ações políticas concretas
para solucionar tal problema, principalmente porque esse ensino é destinado a outro grupo
social que, historicamente, sempre foi submetido à manutenção da riqueza da minoria
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dirigente. O segundo aspecto vincula-se à formação cultural da elite brasileira que sempre
concebeu o país pela ótica dos lucros e confortos imediatos. Nesse sentido Freitag afirma
que:

[...] De acordo com a formação histórica da sociedade brasileira,
encontramos aqui um ecletismo de estruturas, em que resquícios da
escravatura (relações raciais) e formas de dominação feudal
(coronelismo) se combinam com formas capitalistas que vão desde o
capitalismo selvagem do século XIX até o capitalismo maduro dos paises
hegemônicos e até com formas de capitalismo de Estado (empresas
estatais). (FREITAG, 1987, p. 28).

As formas de dominação extra-econômicas, como a troca de favores e o
mandatismo, aparecem até hoje como um elemento bastante negativo no desenvolvimento
da escola pública no subúrbio. Esse tipo de dominação é uma característica das oligarquias
brasileiras.

[...] O coronelismo se expressa num encadeamento rígido de tráfico de
influências. Sua prática política está muito bem estruturada num sistema
eleitoral, onde é possível reconhecer todos os seus passos localizando-os
no tempo e no espaço. Forma-se uma pirâmide de compromissos
recíprocos entre o eleitorado, o coronel, o poder municipal, o poder
estadual e o poder federal. (JANOTTI, 1992, p. 11).

O subúrbio de Periperi, na sua passagem de local romântico para periferia,
preservou as características rurais não só nos costumes populares como também nas
formas políticas do chefe político de prestígio representado na figura do “coronel”.
O preenchimento de cargos públicos por indicação, por exemplo, tornou-se uma
prática comum no Brasil. Indicar ou exercer o cargo de Diretor28 de escola passou a ser
uma meta de muitos chefes locais que faziam qualquer tipo de aliança para obter esse
poder de exercício ou indicação. A escola no subúrbio (com suas características rurais) foi
28

A principal divergência política no interior do grupo que fundou o Colégio Castelo Branco, segundo os
depoentes, aconteceu no período da fundação e justamente por causa da ocupação do cargo de Diretor.
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muito influenciada pela presença desse elemento clientelista. “A solidariedade política
sedimentava-se na solidariedade familiar; o coronel preferia repartir eqüitativamente os
cargos públicos e os votos entre candidatos pertencentes à sua parentela, pois estaria
assegurando, assim, a estabilidade de sua permanência na chefia política”. (JANOTTI,
1992, p. 64).
A falta de escolas públicas no início da expansão urbana das regiões suburbanas no
Brasil, e em especial no Subúrbio Ferroviário de Salvador, facilitou as ações populistas de
políticos locais que atuavam nessas regiões, pois,

[...] Os futuros candidatos às eleições sabiam o quanto a falta de escolas
(...) sensibilizava a população e, por essas razões, tratavam de conseguir
a instalação imediata de galpões e a construção de prédios para os bairros
que já haviam solicitado nova unidade escolar. Com essas medidas,
procuravam conquistar o apoio popular e manter bases importantes de
sustentação eleitoral. (SPOSITO, 1984, p. 215).

A expansão da escola pública promovida pelo Estado brasileiro nos subúrbios e
periferias traz com ela, também, o preconceito racial e social. Como são regiões mais
populosas que o centro da cidade e habitadas, na sua maioria, por negros (pelo menos na
realidade baiana) as periferias deveriam ser uma prioridade de intervenção pelo Estado
principalmente na área de educação, no entanto não é o que acontece.
Um forte indicador do descaso na formação dos grupos populares é a baixa oferta
do ensino Médio29 (antigo 2º Grau). No Colégio Castelo Branco, por exemplo, o ensino
Médio só foi implantado em 1982, quinze anos depois da inauguração do Colégio. Esse
nível de ensino é importante porque ele possibilita uma maior participação no mundo do
trabalho e também por ser precedente para a continuidade dos estudos no nível superior
que é o grau mais almejado na formação escolar continuada.
29

O Ensino Médio na década de 60 até 1971 era dividido em ginásio e colegial. Hoje o ginásio passou a ser o
Fundamental e o Colegial nível Médio.
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Apesar da importância do Ensino Médio para as populações suburbanas sua oferta
sempre foi deficiente e controlada para esse segmento popular, assim como sua ampliação
aconteceu principalmente por causa das reivindicações populares e do crescimento urbano
que forçaram o Estado a repensar suas ações sociais. Contudo, a oferta ainda não é
satisfatória.
A escola de nível médio no Brasil sempre tendeu a características elitistas.

A escola secundária brasileira, desde suas origens, constituiu um tipo de
ensino destinado à formação de minorias e ao seu encaminhamento para
os cursos superiores, sendo quase que exclusivamente privado30. A
análise de sua evolução, empreendida por diversos autores, confirma a
permanência dessas características até período recente da história do
sistema educacional do Brasil. (SPOSITO, 1984, p.13).

A partir da década de 50 a exigência pela expansão do nível ginasial por parte dos
segmentos populares tornou-se mais expressiva.

(...) A opção por esse tipo de escola decorria do maior prestígio que o
curso secundário trazia consigo desde suas origens e em toda evolução
histórica. Compondo etapa importante na formação das elites, a educação
secundária aparecia como a modalidade de instrução média que
apresentava maior garantia de mobilidade ascendente, permitindo o
exercício de ocupações socialmente mais valorizadas e melhor
remuneração. [...] Assim, as pressões estabelecidas por setores das
massas populares tendo em vista a instalação de escolas ginasiais e a sua
capitalização política, feriam os valores dominantes entre essas elites.
(idem, 1984, p. 220).

O crescimento do ensino particular promovido pela elite, e apoiada pelo Estado,
também foi um fator determinante para atrasar a expansão do Ensino Médio na escola
pública. Segundo Germano (1994),

[...] a constituição de 1967 fecha o cerco em favor da privatização
quando prevê que “o poder público substituirá gradativamente o regime
30

Destaque da autora.
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de gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema de concessão
de bolsas de estudos, mediante restituição que a lei regulará” (parágrafo
3º, item IV). Nada mais evidente que a intenção do Estado em se
desobrigar do financiamento do ensino público, embora proclame o
inverso, ou seja, o interesse pela ampliação das oportunidades
educacionais. (GERMANO, 1994, p. 198).

No Subúrbio Ferroviário foi montada uma rede de escolas, da Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade CNEC, entre as quais se destaca o Centro Educacional de
Periperi que funcionou no sistema de concessão de bolsas de estudo para alunos. O
funcionamento dessa escola interferiu no funcionamento do Colégio Castelo Branco
porque a escola da CNEC foi priorizada por políticos da época que, com a ajuda de chefes
políticos locais, a utilizavam como plataforma eleitoral. Assim, a facilidade encontrada
pelos chefes locais de estruturar a escola particular foi bem maior.

3.1.2. Elementos do contexto educacional (1964-1985)

O modelo educacional empreendido no Brasil de 1964 a 1985 foi direcionado e
controlado pelos militares que chegaram ao poder através do golpe. Sendo assim o modelo
de Estado passou a ser autoritário e centralizador governando através da ditadura por meio
da repressão política e das perseguições aos opositores.
A política educacional assumiu, do ponto de vista teórico, um discurso que
defendia uma educação voltada para o crescimento econômico do país. Na montagem
dessa política a hegemonia do grupo dirigente estava bem definida uma vez que as
diferenças políticas deveriam, segundo esse grupo, ser eliminadas para não atrapalhar o
andamento do projeto de governo em questão. “O que está em jogo, na política
educacional em apreço, é primeiramente uma questão de hegemonia, posta por um Estado
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em que a função de domínio [...] é claramente predominante em virtude da forma de
ditadura militar que ele assumiu [...]”. (GERMANO, 1994, p. 167).
Dessa forma, a doutrina da Segurança Nacional se fez necessária para que a
hegemonia não fosse prejudicada durante o funcionamento do modelo. Várias medidas que
restringiam e até censuravam o aparecimento de idéias políticas contrárias ao Regime
foram postas em prática, a exemplo dos Atos Institucionais.
O controle político da sociedade foi uma das primeiras ações instaladas pelo
governo e, sem o qual, o regime ditatorial não poderia ir adiante, pois o Estado não tinha o
apoio de toda a sociedade. Contudo, as elites do país apoiaram e sustentaram o golpe e a
política implantada posteriormente. “[...] Durante o Regime Militar, a atuação do Estado se
pautou por privilegiar demasiadamente o capital e por ser excludente com relação às
classes subalternas”. (Idem, 1994, p. 169). Essa opção feita pelas elites revelou o caráter
antipopular do governo em várias áreas sociais, incluindo o setor educacional que foi
adaptado aos interesses elitistas. Portanto a escola pública não foi suficientemente
beneficiada durante esse período da história brasileira.
O discurso educacional ganhou forma vinculado às necessidades econômicas do
grupo dirigente. Assim, era necessário clarear os objetivos educacionais direcionando-os
para que os seus resultados fossem desaguar no crescimento econômico brasileiro.
Segundo Kuenzer (1997),

O novo discurso, fundamentado na Teoria do Capital Humano, apontava
a baixa produtividade e a inadequação da proposta educacional em
relação ao momento histórico que o país atravessava, principalmente no
que diz respeito às necessidades do mercado de trabalho em função das
metas de desenvolvimento econômico acelerado e de desmobilização
política. Segundo essa lógica, a maioria dos cursos eram “excessivamente
acadêmicos” e não preparavam para o exercício das funções produtivas,
não atendendo às necessidades do mercado de trabalho, o que se
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considerava um dos fatores explicativos para a crise econômica em que o
país mergulhara. (KUENZER, 1997, p. 15).

A teoria do Capital Humano colocou-se no centro do discurso dominante destacando a
necessidade da formação humana para o desenvolvimento. Segundo os adeptos dessa
teoria o país só poderia crescer se houvesse investimento numa política de formação de
pessoal capaz de qualificar profissionais que contribuam para esse crescimento. Entãoa
educação passa a ser concebida como um setor estratégico para alcançar as metas
previstas. Para Germano (1994), o Estado continuou mantendo a desigualdade social e o
modelo escolar31 foi adaptado no sentido de contemplar as necessidades do sistema
produtivo.
[...] o que está em jogo realmente, na política educacional, é a
manutenção da estrutura da desigualdade social, na medida em que
procura estabelecer uma relação direta e imediatamente interessada com
a produção capitalista. Trata-se, portanto de subordinar diretamente o
sistema educacional ao sistema ocupacional. (GERMANO, 1994, p.
167).

Ghiraldelli (1990), também afirma que o modelo educacional foi adaptado às
necessidades econômicas proclamadas pela ditadura. Segundo ele os intelectuais do
Regime Militar “se colocaram na direção de alinhar o sistema educacional com a política
econômica vigente”. (GHIRALDELLI, 1990, p. 169).
Foi a partir de 1971 que as reformas educacionais do ensino de 1º e 2º graus foram
decretadas e postas em vigência. A Lei 5692/71 representa, de forma mais específica, as
diretrizes que o ensino deveria seguir. Com essa lei as relações entre a educação e a
economia foram oficializadas. “De modo geral, pode-se afirmar que a tendência de adaptar
o sistema educacional às necessidades econômicas do processo societal brasileiro [...] é
aqui estabelecida legalmente”. (BERGER, 1980 p. 285).

31

Esse trabalho se limita a compreender as mudanças ocorridas no ensino de 1º e 2º graus.
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Berger (1980), ainda reforça que

No âmbito de todas as medidas de política educacional, a lei n. º 5692
significa o cerne de todos os esforços dos governos militares posteriores
a 1964 para reformar o ensino primário e secundário e para adaptá-lo às
necessidades sociais – principalmente econômicas – da atualidade.
(Idem, 1980 p. 283).

O objetivo geral da lei, segundo Berger (1980), para o ensino de 1º e 2º graus era
“proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo
para o exercício consciente da cidadania (Art. 1.º)”. (Ibidem, 1980, p. 283).
Kuenzer (1997), também destaca outra preocupação anunciada pela lei:
Em termos estruturais, a Lei nº. 5692/71 pretendeu romper com a
dualidade, substituindo os antigos ramos propedêutico e
profissionalizante por um sistema único – por onde todos passam
independentemente de sua origem de classe – cuja finalidade é a
qualificação para o trabalho através da habilitação profissional conferida
pela escola. (KUENZER, 1997, p. 16).

Em termos proclamados a reforma proposta pela lei indicou o fim do dualismo
escolar no 1º e 2º graus. A extensão da escolaridade foi um ponto que demonstrou a
necessidade de inclusão dos grupos populares no sistema de ensino. “A Lei 5.692/71
apresenta

dois

pontos

fundamentais:

a

extensão

da

escolaridade

obrigatória,

compreendendo agora todo o denominado ensino de 1º grau, junção do primário com o
ginásio e a generalização do ensino profissionalizante no nível médio [...]”. (GERMANO,
1994, p. 164).
Entretanto a profissionalização do Ensino Médio no Colégio Castelo Branco em
Periperi aconteceu de forma bem tardia. Porém, antes disso o colégio do CNEC no bairro
(Centro Educacional de Periperi) já possuía cursos profissionalizantes, isso demonstra que
o discurso da profissionalização para o crescimento econômico foi concretizado no bairro
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pelo poder político local dominante que soube tirar proveito da instalação desses cursos
num colégio que nem era público, mas era dirigido pelo grupo que dominava a política
partidária do local.
Mesmo anunciando a correção das contradições educacionais do período a lei 5692
esconde outras intenções:

A Lei 5692 é [...] não somente uma lei que procura corrigir as
inadequações do sistema de ensino médio anterior, face a uma nova
realidade (antes de mais nada econômica), mas também uma decorrência
necessária da reformulação do ensino superior, a fim de ajustar
ideológica, estrutural e funcionalmente os três níveis de ensino.
(FREITAG, 1986, p. 93).

Do ponto de vista ideológico a Lei 5692 pretende encobrir as desigualdades sociais
quando anunciou a escolaridade obrigatória. Essa medida foi uma antecipação do Estado
aos anseios populares que se direcionavam na busca por mais igualdade de oportunidades.
Ao se preocupar, portanto, com o ensino primário e médio, expressava o
seu interesse em melhorar as condições de vida das grandes massas do
povo. Consiste, portanto, numa medida que, por palavras e atos, se
apresenta como uma busca de equidade no momento que se aguçavam as
desigualdades sociais. Tratava-se, assim, de desmentir evidências e de
manter intocável o mecanismo responsável pela manutenção e ampliação
das desigualdades. Enfim, tratava-se de procurar ampliar e consolidar as
bases de legitimação do Estado, num contexto em que a correlação de
forças era francamente favorável à dominação existente. (GERMANO,
1994, p. 167).

Com o tempo as mudanças previstas pela lei foram se tornando ineficazes, e
algumas contradições foram aparecendo. Kuenzer destaca que:

À medida em que a posse de determinados “saberes” é um dos critérios
utilizados pelo sistema produtivo no momento de recrutamento da força
de trabalho, o caráter desigual do ensino de 2º grau reveste-se de
tendências elitistas e, portanto, antidemocráticas. Se esta situação não
chegou a ser alterada pela Lei nº. 5692/71, embora fosse este o objetivo,
foi fundamentalmente pela contradição entre a proposta legal e as
condições concretas do desenvolvimento capitalista no Brasil.
(KUENZER, 1997, p. 17).
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Outra contradição da Lei 5692 foi a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no
Ensino Médio. A idéia era formar pessoas qualificadas para exercerem funções técnicas
principalmente nos setores comerciais e industriais. Com isso o ensino passaria a ser mais
voltado à prática, deixando de ser apenas propedêutico. Contudo, as condições estruturais
para a implantação dessa proposta não foram nem politicamente nem materialmente
suficientes.

Do ponto de vista da prática concreta, no entanto, pouca coisa mudou, em
função de inúmeros fatores estruturais e conjunturais que impediram que
a almejada homogeneidade ocorresse. Na verdade, o que se pretendeu foi
resolver no interior da escola, através da homogeneidade, a divisão entre
trabalho intelectual e manual e as diferenças de classes que estão postas
na sociedade, o que significa, no mínimo, ingenuidade. As condições
desiguais de acesso à escola, aliadas à falta de vontade política para
assegurar as condições financeiras necessárias à viabilização da nova
proposta, à falta de professores qualificados, às dificuldades
metodológicas de articulação entre teoria e prática e ao desinteresse do
capital em ampliar e regulamentar as carreiras de nível técnico acabaram
por impedir a efetivação da proposta. (KUENZER, 1997, p. 16).

No Colégio Castelo Branco, por exemplo, as condições de precariedade material
foram mais expressivas no curso de Mecânica porque este exigia um investimento muito
alto em oficinas e máquinas capazes de promover a formação mínima exigida pelo curso.
Na memória social de ex-alunos e professores o curso apresentou-se como um elemento
extremamente frustrante, principalmente para a juventude do subúrbio que enxergava nele
uma alternativa possível de ascender profissionalmente e socialmente.
Dessa forma, a qualidade do ensino ficou comprometida. As escolas eram
obrigadas a cumprirem e lei, mas, por outro lado, elas não possuíam condições mínimas
suficientes para dar funcionalidade ao que foi determinado.
As escolas públicas estatais, que atendem às classes média, baixa e
trabalhadora, não tendo condições mínimas para oferecer habilitação
profissional demandada por sua clientela, em virtude da precariedade de
seus recursos financeiros, materiais e humanos, fazem um arremedo de
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profissionalização, não dando conta da formação geral e tampouco da
profissional. (Idem, 1997, p. 19).

Kuenzer (1997) acredita que “essa situação caótica [...] expressa a indefinição do
papel da escola média em relação ao mundo do trabalho, e [...] evidencia a perda do
significado social do ensino de 2º grau”. (Ibidem, 1997, p. 19). Com a obrigatoriedade do
ensino profissionalizante, a rede pública perdeu não só os objetivos sociais como também
os pedagógicos.

O 2º grau, por sua vez, tornou-se integralmente profissionalizante. O
CFE32, através do parecer 45/72 relacionou 130 habilitações técnicas que
poderiam ser adotadas pela escola para seus respectivos cursos
profissionalizantes. Mais tarde essas habilitações subiram para 158. [...]
O elenco de habilitações chegou efetivamente ao impraticável. [...] É
obvio que os colégios particulares (e os grandes empresários do ensino
sempre tiveram grande influência no interior do CFE) e souberam
desconsiderar toda essa parafernália “profissionalizante”. As escolas
particulares, preocupadas em satisfazer os interesses da sua clientela, ou
seja, em propiciar o acesso ao 3º grau, desconsideraram [...] tais
habilitações e continuaram a oferecer o curso colegial propedêutico à
universidade. As escolas públicas, obrigadas a cumprir a lei, foram
desastrosamente descaracterizadas. (GHIRALDELLI, 1990, p. 182).

Germano

(1994)

ressalta

que

por

trás

da

obrigatoriedade

do

ensino

profissionalizante está a contenção da demanda para o ensino Superior.

Esta terminalidade faria com que um grande contingente pudesse sair do
sistema escolar mais cedo e ingressar no mercado de trabalho. Com isso,
diminuiria a demanda para o ensino superior. A reforma do 2º grau,
portanto, está diretamente relacionada com o fluxo de alunos para as
universidades. Desse ponto de vista, ela assumia uma função
discriminatória, apesar do discurso igualitarista e da generalização da
“profissionalização para todos”. (GERMANO, 1994, P. 176).

O objetivo de contenção não foi totalmente alcançado. As escolas particulares
não aderiram de forma integral a essa proposta e parte da população da escola pública
32

Conselho Federal de Educação.

92

não se contentou com o caráter terminal do ensino profissionalizante. “O ensino
profissionalizante estava sendo utilizado pelas classes ‘menos favorecidas’ como um
meio de ascensão que permitia adquirir o diploma formal necessário para as inscrições
ao vestibular”. (FREITAG, 1986, p. 93).
A profissionalização não conseguiu satisfazer os anseios populares pelas razões
já expostas. O declínio da qualidade do ensino se agravou. As escolas que possuíam
cursos, na área industrial, por exemplo, não foram atualizadas e, com isso, os
equipamentos ficaram obsoletos. As escolas públicas não conseguiram ser nem
profissionalizantes e nem propedêuticas.
Desta forma persiste a diversidade como a principal característica do
ensino de 2º grau; continuam a existir vários tipos de escola de 2º grau,
com distintos níveis de qualidade. As escolas que antes da Lei nº.
5692/71 ministravam cursos profissionalizantes de qualidade continuam
a fazê-lo, basicamente, nas áreas de ensino técnico industrial,
agropecuário, comercial, e de formação de professores para as primeiras
series do 1º grau. As escolas que preparavam os filhos da burguesia e da
pequena burguesia para o vestibular continuam a fazê-lo usando artifícios
para esconder seu caráter propedêutico sob uma falsa proposta
profissionalizante. Quanto às escolas públicas de 2º grau, de modo geral,
em face de suas precárias condições de funcionamento, não conseguiram
desempenhar funções nem propedêuticas, nem profissionalizantes,
caracterizando-se por uma progressiva perda de qualidade. (KUENZER,
1997, p. 16).

O aumento quantitativo de escolas e matrículas foi importante no processo de
expansão da inclusão escolar das classes populares. Entretanto, não houve melhorias na
qualidade do ensino. Germano (1994) criticou essa aparente evolução escolar promovida
pelo Governo Militar:

A ampliação de ofertas de vagas nas escolas públicas [...] se revestiu de
um caráter meramente quantitativo, através da diminuição da jornada
escolar e do aumento de turnos que comprometeram a qualidade do
ensino. Ao lado disso os gastos do Estado com educação foram
insuficientes. [...] Desse modo, o próprio MEC revelou que em 1985
apenas 27% dos prédios escolares estavam em condições satisfatórias de
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uso [...]. [...] Os salários e as condições de trabalho dos professores
sofreram um agudo processo de deterioração. (GERMANO, 1994, p.
169).

Podemos admitir, então, que o Regime Militar agravou a situação social das classes
populares, porque, com a perda da qualidade, a disputa pelo mercado de trabalho e a
formação escolar ficaram mais distantes de serem alcançadas por esse segmento social
que, no geral, só tem acesso ao ensino público.“[...] Embora significativos contingentes
das camadas populares tenham tido acesso à escola, na verdade foi proporcionada a esses
contingentes uma educação de segunda categoria, de baixa qualidade. Tanto é assim que as
taxas de repetência mantiveram-se em índices elevados”. (Idem, 1994, p. 170).
Ghiraldelli (1990) consegue transmitir um pouco do que foi a herança educacional
deixado pela ditadura militar quando afirma que:
As reformas do ensino foram elaboradas durante o primeiro período,
implantadas praticamente no segundo (no caso da Lei 5692/71) e
evidenciadas como desastrosas no terceiro. Ao governo civil pós-ditadura
(Sarney), restou apenas a triste herança de um sistema educacional
destroçado pela atrocidade de uma selva legislativa de cunho altamente
antipopular. (GHIRALDELLI, 1990, p. 170).

Além de Ghiraldelli (1990), outros autores também chegaram a conclusões
negativas sobre a política educacional do Regime Militar. Segundo Saviani (1987, p.126),
as reformas educacionais foram “(...) destinadas a ajustar a educação brasileira à ruptura
política perpetrada pelo golpe militar de 1964 (...)”. Com relação a obrigatoriedade do
ensino médio profissionalizante Bárbara Freitag (1987, p.49), afirma que foi “[...] um dos
exemplos mais nítidos do fracasso de uma política social (educacional) implementada sem
considerar previamente o contexto e a receptividade por parte dos destinatários do
programa.” Covre (1983, p. 209), diz que a política educacional foi catastrófica, onde se
pode perceber “(...) um processo educacional ineficiente, com alto nível de analfabetismo,
o ‘fracasso’ do projeto de profissionalização do ensino médio (...), afora suas inúmeras
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mazelas, com ‘excedente’ atual de profissionais ‘marginalizados’ ao processo produtivo,
expresso no alto índice de desempregados”.
No período pós-ditadura, conhecido como transição democrática, a situação em que
ficou a escola foi evidenciada de forma mais nítida sendo possível perceber o “mar” de
problemas em que a educação foi mergulhada. Mello (1989) expressou com muita
propriedade essa realidade:

O crescimento quantitativo se deu não apenas de modo caótico e
barateado, mas, sobretudo sem que se cuidasse ao mesmo tempo de dotar
a escola de recursos materiais, humanos e técnicos que permitissem fazer
face ao desafio de escolarizar grandes contingentes de alunos originários
de grupos sociais tradicionalmente excluídos de qualquer beneficio
educacional. O que se expandiu, portanto, foi um modelo empobrecido
de escola de elite, esvaziado de seu conteúdo, aviltado nas suas condições
de funcionamento, entre as quais a duração da jornada escolar e o número
de alunos por sala de aula são das mais críticas. (MELLO, 1989, p. 16).

Os problemas educacionais citados acima ainda não foram solucionados e outros
elementos sociais, como o crescimento urbano, somaram-se a esses problemas interferindo
diretamente no funcionamento das escolas. O aumento da violência, a precariedade do
sistema de transportes, o desemprego, o crescimento populacional, a falta de moradia e
outros são dificuldades reais dos grandes centros urbanos brasileiros e que devem ser
relacionados com a escola pública, principalmente com aqueles que freqüentam essa
escola que são os grupos populares. Esses grupos são mais atingidos do que os outros que
compõem o cenário do mundo urbano.
Portanto, devemos considerar que não é possível discutir a melhoria da qualidade
do ensino ou a inclusão social sem situarmos a escola em meio ao crescimento urbano que,
no Brasil, foi extremamente nocivo para as populações dos subúrbios e periferias.
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3.2. O Colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco:
Fragmentos da Memória

3.2.1. A fundação

O Colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco situado no
bairro de Periperi, na Rua Doutor Almeida, no Subúrbio Ferroviário da cidade de Salvador
na Bahia, funciona hoje com vinte e nove salas de aula, ofertando ensino fundamental e
médio nos três turnos. O colégio começou a funcionar na década de 60 com o objetivo
principal de criar uma oferta de vagas para o nível ginasial, pois o único Ginásio existente
no bairro era o Colégio Monteiro Lobato, de iniciativa particular. “[...] Aqui em Periperi só
existia o Monteiro Lobato que ficava perto da Praça da Revolução, era do Professor
Fernando”. (ANDRÉ33, 2003).
A iniciativa de criar um Ginásio público no bairro partiu de um grupo de moradores
composto por homens e mulheres. Reconhecendo a importância de um novo Ginásio para
o local o grupo procurou, através de contatos pessoais com pessoas de influência política
no âmbito da cidade, articular uma escola que atendesse não só ao bairro de Periperi como
também a outros bairros do Subúrbio Ferroviário, depois disso [...] o povo não precisava
mais ir para a cidade fazer Ginásio [...]. (ANDRÉ, 2003). São citados como fundadores do
colégio: Emanuel Theobaldo da Silva Pereira (professor Manu), o ex-vereador José
Pires Castelo Branco, a professora Rizete Pereira, o professor Carlos Portela, o
professor Fernando Almeida, Adilson Pereira Gomes, Jaime Coelho Pinto, a
professora Ilze Maria Conceição Cajado, e Joselita Almeida Vargas Leal (primeira
diretora do colégio).

33

André foi professor do Colégio Castelo Branco na década de 60.
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No início o Colégio funcionou provisoriamente nas dependências físicas do
Esporte Clube Periperi (Figura 6) antes de 1967 porque um dos seus membros (José Pires
Castelo Branco) era o Presidente do referido clube o que facilitou a implantação da escola
no local. “Foi nesse Clube Periperi que se reuniram os professores [...] para fundar um
Ginásio. Começaram a dar aula dentro do Clube. Isso por volta de 1962, 196334 por aí”.
(ANDRÉ, 2003). A professora Marta35 também cita o clube como local inicial do Colégio:

“[...] o que eu sei é que essa escola parece que inicialmente (...)
funcionou no clube, no Esporte Clube Periperi e depois surgiu a idéia de
se formar um ginásio. Parece que foi iniciativa do (...) vereador José
Pires Castelo Branco. (...) Era um grupo me parece que pioneiro. Tem
alguns professores que foram dessa época: Professor Raimundo,
Professora Ilze e mais alguns outros [...]”. (MARTA, 2003).

Dona Maria36 lembra que “o prédio era dividido com compensado. Os sócios
reclamavam da falta de espaço para o esporte”. (MARIA, 2003).

34

O ano mais preciso para indicar o início do funcionamento do colégio no Clube é 1965. Dona Maria, que
estudou no colégio no seu primeiro ano de funcionamento, disse ter passado apenas dois anos no clube e
depois os alunos foram transferidos para o prédio oficial que foi inaugurado em 1967.
35
Marta foi aluna do colégio do final da década de 60 até 1973. Ela voltou como professora na década de 80.
36
Dona Maria foi aluna do Colégio no período em que ele funcionou no Esporte Clube Periperi.
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Figura 6 - Vista lateral do Esporte Clube Periperi, local onde começou a funcionar o Colégio Castelo
Branco. Foto: Tribuna da Bahia, 31 de janeiro de 1988.

O nome do Colégio foi uma homenagem ao presidente da República Humberto de
Alencar Castelo Branco e seguiu a lógica do elogio a políticos tradicionais. A escolha do
nome teve a influência37 do ex-vereador Castelo Branco.

[...] coincidentemente na época da revolução o Presidente era Humberto
de Alencar Castelo Branco e o nome desse vereador também é Castelo
Branco, ele aí de uma cajadada só matou dois coelhos. Criou esse colégio
com o nome Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco [...].
(ANDRÉ, 2003).

37

É possível afirmar isso tanto pela coincidência dos nomes como pela divergência sobre quem ocuparia o
cargo de Diretor da Escola. Além disso, a fundação do CNEC de Periperi pelo ex-vereador Castelo Branco
também evidencia que o mesmo possuía um projeto político já estruturado na área de educação. Logo,
qualquer coincidência deve ser posta sobre suspeita.
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Essa sutileza política da relação entre o nome do ex-vereador que atuava no bairro
com o nome do Ex-presidente da República foi captada por mais pessoas. É o caso de
João38. Segundo João (2003):

[...] ele tentou fazer com que o nome do Colégio ficasse Castelo Branco
porque as pretensões políticas dele eram bastantes óbvias e como na
época, se não me engano, o Presidente da República era Castelo Branco...
Daí muitas pessoas da comunidade se confundem pensam que o Colégio
Castelo Branco é um Colégio construído pelo ex-vereador Castelo
Branco [...].

Até hoje a maioria da população do bairro confunde o sobrenome do ex-presidente
“Castelo Branco” com o sobrenome do ex-vereador “Castelo Branco” que atuava no
bairro. O ex-vereador por ter sido um homem público e uma personalidade muito
conhecida no local, sempre é lembrado por alguns depoentes como “o fundador” do
Colégio e não como “um dos fundadores”. Ter o sobrenome associado ao do primeiro
presidente da República no período da ditadura militar beneficiou muito, eleitoralmente, ao
ex-vereador.
Sobre o uso eleitoreiro do nome de pessoas em obras públicas Germano (1994, p.
241) destaca que:

Podemos relacionar essa forma de dominação político-ideológica com a
educação [...]. Romano (1989) faz referência a uma pesquisa efetuada por
José Arapiraca (1988), em que ele descreve a “tradicional forma de
marketing: aplicar o nome do indivíduo (e de sua família) nas obras
públicas”. Assinala Arapiraca (1988, p. 76) que “fazer um nome é fazer
marca, patente. A divulgação publicitária tem custo altíssimo. Já o nome
em uma escola, hospital ou avenida libera o beneficiário desse custo pela
eternidade, imortaliza qualquer beneficio”. Desse modo, “embora
proibido por lei, esse expediente patrimonialista, por ser costume antigo,
não é identificado como corrupção”.

38

João é morador de Periperi, líder de bairro e ex-aluno do Colégio na década de 80.
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Ainda existia uma diferença na localização de escolas com nomes de políticos e
escolas que levam o nome de pessoas que não são expressões do mundo da política
partidária.

Merece ainda destaque o fato de que as escolas cujas denominações
homenageiam cientistas, escritores, educadores etc., localizam-se, em sua
maioria, em remotos lugarejos rurais (em geral escolas municipais de
uma única sala). Em compensação, as escolas “ferreteadas” com os
nomes dos chefes oligárquicos e dos seus “leais” são, em geral,
estabelecimentos localizados na zona urbana e, em grande parte,
pertencentes à rede estadual. (Idem, 1994, p. 241).

O Colégio Castelo Branco, que possui o nome de um político, tem uma localização
privilegiada no bairro, seu espaço físico vai de uma extremidade à outra da rua com o
nome bem visível.
Posteriormente, o grupo que fundou o Colégio Castelo Branco entrou em
divergência acerca de quem iria ocupar o cargo de Diretor39. Surgiram então alguns
nomes: “Tinha Manu e tinha Joselita. E Joselita (...) tinha formação pedagógica e tinha
tudo que a lei queria e era pedagoga. (...) Ela ficou como Diretora e Manu como Vice”.
(André, 2003). Além desses tinha o nome do ex-vereador Castelo Branco. João apresenta
esse acontecimento, que levou a divergências dentro do grupo, da seguinte forma:

“As informações que eu ouvi foram mais recentes conversando com
algumas pessoas e eles me disseram [...] que Castelo Branco (o exvereador), tinha, no espaço que hoje é o Clube Periperi, um centro onde
oferecia educação [...]. O interesse dele era que o Estado abraçasse
aquele Centro de Educação [...] para ele se constituir o diretor”. (JOÃO,
2003).

Apesar das informações de João não serem muito precisas acerca do funcionamento
do Colégio no período do Clube elas reforçam as lembranças que apontam as intenções
39

Naquela época, e ainda hoje, o cargo de diretor de escolas públicas estaduais que possuíam o curso ginasial
em diante era nomeado pela Secretaria de Educação, porém era necessário ter os requisitos mínimos para a
ocupação do cargo, ou seja: ter Nível Superior.
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políticas do ex-vereador Castelo Branco de se tornar Diretor já no período em que a escola
funcionava no Clube Periperi. Também é possível confirmar, no depoimento acima, os
interesses que o ex-vereador possuía de fazer uma parceria com o Estado, e isso é
confirmado quando o ex-vereador funda em Periperi o CNEC40 no qual ele passa a ser o
principal mentor.
Segundo os depoimentos após as divergências de quem ocuparia o cargo de
Direção do Colégio, o ex-vereador, que não foi o escolhido, afastou-se do grupo fundador
e criou o CNEC de Periperi. O motivo da não escolha dele para ser o diretor, segundo os
depoentes, está relacionado aos impedimentos impostos pela Lei: “ocorre que nos estatutos
do MEC já na época o indivíduo para ser diretor tinha que ter uma formação pedagógica
ou tinha que ter um curso de Administração Escolar e ele não tinha isso nem era
universitário [...]”. (ANDRÉ, 2003).
Numa localidade como Periperi que estava começando a ser o principal centro
comercial do Subúrbio Ferroviário com certeza a chegada de um Ginásio público, até
então ausente, causaria empolgação à população tanto do bairro como das adjacências. Por
isso devemos desconfiar de qualquer atitude desinteressada, do ponto de vista político, por
parte dos fundadores do Colégio. Sposito (1984, p. 215) destaca que “[...] políticos
tentavam interferir nas escolhas dos bairros que teriam prioridade na execução das
construções ou instalação de galpões, tendo em vista seus interesses eleitorais”. Os galpões
eram uma forma rápida que se encontrava para iniciar provisoriamente uma escola.
O grupo que organizou o Colégio Castelo Branco no bairro era composto por
indivíduos da classe média. Para Sposito, a compreensão da importância do curso ginasial

40

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. A CNEC tinha um convênio com o Governo Estadual que
alugava prédios particulares, pagava professores e funcionários e a CNEC cobrava mensalidades, aos alunos,
menores do que as que vigoravam no mercado o que facilitava o aumento da demanda e resolvia
parcialmente a deficiência de vagas e de escolas na região suburbana da cidade.
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por essa classe social foi um dos motivos que levaram a mesma implantar esses Ginásios
nos bairros em que moravam:

[...] Constituídas, em geral, por uma incipiente classe média do bairro –
pequenos comerciantes, funcionários públicos, militares de baixo
escalão, professores primários, um ou outro profissional liberal – as
lideranças [...] sabiam da importância do curso ginasial e, tendo em vista
a ampla receptividade encontrada no ambiente político [...] integravam ao
conjunto de suas solicitações o pedido de criação de estabelecimento
secundário. (Idem, 1984, p. 222).

A classe média do bairro possuía uma compreensão mais ampla sobre a
importância do curso ginasial para a localidade. Além disso, a receptividade política
encontrada no Governo Militar pelo grupo fundador do Colégio Castelo Branco também
facilitou sua implantação. A construção de um prédio próprio e mais adequado para o
funcionamento do Colégio em 1967 demonstrou uma disposição do Governo Estadual da
época, que era signatário do regime militar, em investir na escola pública em Periperi.
Outro elemento que reforça o argumento acima é a facilidade que o ex-vereador
Castelo Branco encontrou para fundar e organizar o Centro Educacional de Periperi
pertencente ao CNEC. Antes disso ele era membro do grupo fundador do Colégio Castelo
Branco. Ninguém que fosse oposição ao governo militar encontraria essa facilidade.
Os acontecimentos também evidenciam que o ex-vereador Castelo Branco era o
membro com mais influências políticas do grupo que fundou o Colégio. Primeiro ele,
como Presidente do Esporte Clube Periperi, consegue manter o Colégio funcionando nas
dependências físicas do mesmo. Posteriormente, quando se afastou, ele conseguiu
organizar o CNEC de Periperi (mais conhecido como Comercial) com uma estrutura
invejável que não era encontrada em nenhuma escola pública ou particular do Subúrbio
Ferroviário nessa época. Até hoje o Colégio Comercial é mais lembrado na memória social
do bairro do que o Colégio Castelo Branco. A grande área do Colégio Comercial, o grande
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número de salas de aula, cinco quadras esportivas além da variedade de cursos oferecidos
justifica as referências dos depoentes sobre esse Colégio. Mas as relações com o CNEC
serão discutidas mais adiante.
É importante ressaltar que a saída do ex-vereador do grupo fundador do Colégio
não afetou a relação do grupo com o Governo Militar porque o Colégio Castelo Branco
continuou a funcionar normalmente mesmo após o CNEC entrar em atividade. Não foi
evidenciada nos depoimentos uma fuga de alunos do Colégio Castelo Branco para o
Colégio Comercial (CNEC) quando o mesmo passou a funcionar. Se o ex-vereador ao sair
do grupo conseguiu fundar o CNEC de Periperi e os outros membros do grupo
continuaram administrando o Colégio Castelo Branco, é sinal que tanto o ex-vereador
como os membros do grupo fundador continuaram tendo uma boa relação com o Regime
Militar uma vez que o pensamento dos militares (1964-1985) não tolerava opositores.
Fica evidenciado também que as divergências entre parte do grupo fundador e o exvereador não foram de cunho político-ideológico e sim por causa de disputa por cargos no
Colégio nascente. Entretanto, se não fosse a iniciativa do grupo de fundar um colégio
nesse período a origem da escola pública, de nível ginasial, no bairro de Periperi poderia
ter sido comprometida.
Apesar de ser mais lembrado na memória social do bairro como vereador e exvereador, José Pires Castelo Branco41 também é lembrado como professor no período em
que o Colégio funcionou no Clube Periperi:

O Professor Castelo Branco ensinou Português na época do Clube
Periperi. Ele promovia muitas festas na escola no período do Clube, tinha
a festa da Primavera. Castelo Branco (quando era Professor) sabia se

41

No período em que José P. Castelo Branco ensinou no colégio, na época do Esporte Clube Periperi, ele
ainda não era vereador.
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aproximar dos alunos, quando fazia uma festa para ele, ele chorava.
(MARIA, 2003).

A vivência de D. Maria como ex-aluna do colégio nos seus dois primeiros anos de
funcionamento ajudou a ela lembrar da presença de Castelo Branco como professor do
colégio. Talvez se ela ocupasse outra função dentro da escola essa lembrança não
emergisse com muita facilidade.
O professor Manu que tem placa de homenagem com seu nome colocada pelos
alunos na parede do Colégio Castelo Branco, também é citado com freqüência: “ [...]
professor Manu era uma das pessoas mais importantes dessa escola. O professor Manu era
uma pessoa altamente comprometida [...] eu me lembro que na época a gente aprendia
muito legal porque ele era um professor muito interessante”. (MARTA, 2003).
Para o professor André (2003), Manu era “[...] um educador de mão cheia, era o
melhor educador que tinha aqui [...]”.
O professor Manu é lembrado como educador porque ele possui uma trajetória no
bairro relacionada com educação. Manu foi um dos fundadores, já citado, do Colégio
Castelo Branco, foi professor e diretor do mesmo Colégio e é proprietário de uma das
escolas mais conhecidas do Subúrbio Ferroviário, O Colégio Guadalupe e isso faz com que
as pessoas associem a imagem dele com a imagem de um educador.
Só no ano de 1967 o Colégio recebe a autorização precária da Secretaria de
Educação do Estado autorizando seu funcionamento oficial na rua Doutor Almeida num
local que antes era uma lagoa que foi aterrada. A escola continua funcionando até hoje no
mesmo local com oferta de Ensino Fundamental e Médio. O colégio começou a funcionar
num único pavilhão de concreto e tijolos. “A primeira estrutura tinha sete salas, dois
sanitários, uma cantina. Não havia salas para biblioteca, diretoria, quadra de esportes, não
tinha muros, etc.”. (CONCEIÇÃO, 2004).
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O Colégio foi autorizado a funcionar oficialmente pela Portaria nº 69 (Figura 7)
da Secretaria da Educação e Cultura do Estado publicada no Diário Oficial do dia 02 de
junho de 1967. A Portaria diz o seguinte:

Considerando a necessidade de expansão da rede escolar de ensino médio
do Estado;
Considerando o grande número de jovens que, anualmente afluem do
subúrbio para a capital, visando o ingresso nos Estabelecimentos do
Ensino médio,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento em caráter provisório, do
Ginásio Presidente Humberto de Alencar Castello Branco em Periperi,
diretamente subordinado à Superintendência do Ensino Médio.
Art. 2º. – O Superintendente do Ensino Médio adotará as providências
necessárias ao cumprimento da presente Portaria (...).”(DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO, 1967, p.3).

Figura 7.Reprodução da autorização provisória do Colégio Castelo Branco. Diário Oficial do Estado, 1967.

É importante destacar, na justificativa da Portaria 69, duas coisas: primeiro que a
Secretaria de Educação reconheceu a necessidade de expansão do Ensino Médio na região
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do Subúrbio Ferroviário; segundo, o entendimento que se tinha do subúrbio como sendo
uma parte fora da capital apesar do mesmo pertencer à cidade do Salvador. Esse estigma
de local “longe” do chamado centro da cidade dificulta até hoje o funcionamento normal
da escola pública no local.

As escolas do subúrbio para lá (em direção ao interior do estado) seriam
escolas de vocação rural e as escolas que existiam para eles (da
Secretaria de Educação) na época eram aquelas dentro de Salvador. [...]
quem trabalhava na escola rural, no Subúrbio, era normalmente, o
elemento42 que por falta do docente [...] as vezes era lotado para aqui
(subúrbio), mas não vinha. Então tinha o professor, mas não tinha aula.
[...] Quando “ruralizou” essa área do subúrbio tanto quanto lá em
Serrinha, Candeias, por aí, começou a vir a trabalhar aqui no subúrbio, e
por aí a fora como acontece até hoje, elementos totalmente ausentes da
causa educacional (ANDRÉ, 2003).

Os problemas apontados acima por André tiveram grande influência sobre a
qualidade do ensino no Colégio Castelo Branco.

Figura 8. Localização geográfica do Colégio Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco em Periperi,
Subúrbio Ferroviário de Salvador. O colégio é o n. 1 ampliado no destaque acima.

42

O depoente fala elemento quando se refere a pessoas, a indivíduos.
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3.2.2. A qualidade do ensino

A qualidade do ensino aparece relacionada a vários elementos como: o
descompromisso ético do professor; a distância geográfica entre o centro da cidade e o
Subúrbio Ferroviário; a carência de professores; a formação do caráter do aluno; à
formação profissional e ao preconceito contra o subúrbio. Esse conjunto de elementos
permite visualizar e caracterizar o que foi o ensino no Colégio Castelo Branco no período
abordado.
Apesar de Periperi ser perto do centro da cidade, mais ou menos 20 quilômetros de
transporte coletivo, na década de 60 a dificuldade de locomoção era grande e o único
transporte coletivo usado era o trem (Figura 9) que só chega até o bairro da Calçada43. A
Avenida Suburbana, que facilitou a circulação de ônibus coletivo do centro para o
subúrbio só foi inaugurada em 1970. Como a maioria dos professores na época, e ainda
hoje, reside fora do Subúrbio Ferroviário a qualidade do ensino público ficou
comprometida desde o início do funcionamento do colégio uma vez que nem todos
conseguiam chegar no horário normal das aulas. “[...] A maioria era professores que
vinham, como nós chamamos até hoje, da ‘cidade’”. (MARTA, 2003). André ressalta essa
difícil situação do professor que vinha de fora para trabalhar no subúrbio:

[...] A situação do professor que mora na cidade para vir trabalhar aqui é
horrível. Se hoje é horrível antes era horribilíssimo. Era meia dúzia de
professores privilegiados que vinham para cá de carro o resto era de trem.
[...] Não tinha Suburbana ainda, vinha por essa estrada velha44.Aí ficava
um ano aqui lotado, mas não vinha todos os dias. Quando a escola ia
devolver o professor na Secretaria eles diziam: “não, você pegou você
43

No bairro da Calçada está a última estação de trem em direção ao centro da cidade e a sua distância para a
cidade alta (considerada centro) é muito grande. Portanto, não é vantagem para os habitantes do subúrbio
utilizarem o trem quando querem se dirigir ao centro.
44
Estrada Velha de Periperi.
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resolva seu problema converse com ele, ou então você não está
precisando de professor”? Se o senhor tem o professor na mão e está
devolvendo tem professor demais [...]. (ANDRÉ, 2003).

Figura 9. Vista parcial da estação ferroviária de Periperi.
Foto: Salvador, 1999, acervo particular.

A falta de consciência do patrimônio público, segundo o Professor André, foi outro
elemento que contribuiu para a degradação física do Colégio e, conseqüentemente, para o
declínio na qualidade do ensino.

[...] botaram o curso de Desenho de Mecânica, mas acabaram as
máquinas, acabaram tudo, o dinheiro da gente a gente mesmo destrói.
Não se tem a menor consciência, eu não entendo isso. Sucatearam tudo.
Teve um governo que entrou logo antes de Collor, veio e endireitou e a
escola está mais ou menos freqüentável mais está muito longe de ser uma
escola de caráter, de comportamento e de formação profissional também.
(ANDRÉ, 2003).

O professor André relaciona a formação do caráter do aluno à boa qualidade do
ensino se essa formação é enfraquecida, segundo ele, o ensino declina. André também
destaca as “manobras” feitas por certos professores para livrarem-se das responsabilidades
da prática docente na região suburbana:
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O professor preguiçoso dizia: “vou embora daqui. A diretora é muito
cheia de ‘tererê’”. Aí alguém dizia: “eu tenho uma escola, eu moro lá no
subúrbio e tem uma escola lá”. E o professor (preguiçoso) dizia: “é
mesmo rapaz oh meu Deus me transfira para lá (risos)”. [...] No primeiro
dia ele marcava para conversar [...] e dizia: “amanhã eu venho” e só
voltava oito dias depois.Quando dava aula 10 minutos depois a aula
acabava [...].(ANDRÉ, 2003).

Isso evidencia dois problemas graves: o primeiro é a falta de uma visão política por
parte do professor que não tinha interesse de elevar a qualidade do ensino no que concerne
a sua responsabilidade profissional. Associado a isso está a falta de ética profissional do
professor que procura se livrar do “fardo” do magistério. O segundo problema é a visão
preconceituosa que foi formada sobre o Subúrbio Ferroviário. Como é um lugar afastado
do centro da cidade então era difícil, na época, de ser fiscalizado, por isso pode-se fazer
tudo: não dar aulas completas, não comparecer na escola por uma semana, em suma não
cumprir as obrigações mínimas exigidas no exercício do magistério porque o subúrbio é
uma “terra de ninguém”.
Mclaren (1997, p. 49), lembra das palavras que lhe disseram quando ele optou por
ensinar numa zona de periferia:

“Lecionar numa escola de periferia! Você está completamente louco”,
alertou-me um amigo. “Você arruinará sua carreira”. Fui tomado de
surpresa. “O que você quer dizer com “arruinar minha carreira”?.
“Quando você cansar e se candidatar a um emprego em uma área melhor
será rotulado de “professor de periferia”. [...] “Seja esperto saia antes de
entrar”.

Apesar do contexto de Mclaren (1997) ser a América do Norte o exemplo nos
ensina alguma coisa. O termo “emprego numa área melhor” explicita e reforça a dicotomia
citadina centro/periferia. O centro é a área “boa” para os professores capazes e a periferia
fica reservada para aqueles professores ainda em formação ou então que não conseguiram
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emprego em outros locais. O Colégio Castelo Branco não escapou desse estigma de local
longe que não é uma “área boa” de ensinar.
D. Maria (2003) lembra da falta de professores. Perguntada sobre que tipo de
problema ela vivenciou no Colégio no início da década de 60 ela respondeu: “a falta de
professores. Tínhamos que fazer estudo dirigido”. Dona Maria também aponta a
seletividade como um empecilho para a continuidade dos estudos: “[...] para se chegar ao
Ginásio era muito difícil e no 2º Grau mais difícil ainda”.
Já a professora Marta (2003) tem lembranças mais positivas, ela recorda com
entusiasmo o comprometimento de suas professoras:

[...] eu saí daqui em 1973, quando eu fui para o Costa e Silva, eu estudei
aqui no finalzinho da década de 60, saí no começo da década de 70. E foi
uma época maravilhosa, uma época que me deixou muita saudade [...] e
isso fez com que eu me tornasse a professora que sou hoje. Eu vivi uma
época que não sai da minha memória, as minhas professoras sentadas
organizando festas e mais festas para que nós pudéssemos participar [...]
não eram festas, eram atividades festivas [...].

A disciplina é destacada como um elemento importante no âmbito interno da
escola. A perda da mesma acarretou graves conseqüências para o funcionamento normal
do Colégio.

[...] antigamente nós tínhamos a preocupação até com a postura do aluno
sentar, do falar com o colega, com determinados grupinhos. Agente
antevia o que iria acontecer, tinha aquela preocupação tanto do diretor
como do corpo administrativo da escola. Tinha o censor de classe, cada
sala de aula tinha um censor como se fosse um vigilante, a palavra do
censor valia mais do que a de qualquer aluno. O aluno era aconselhado a
não mentir [...]. (ANDRÉ, 2003).

A figura da censora escolar também aparece como peça fundamental na formação
do caráter do aluno, era uma “segunda mãe”. “[...] As censoras escolares estavam em todos
os lugares nós conhecíamos todas. Elas conversavam conosco eram verdadeiras
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‘governantas’ como se fossem aquelas pessoas que na sua casa tomasse a responsabilidade
por você”. (MARTA, 2003).
A disciplina da escola era rigorosa nesse período, mesmo assim Marta demonstra
que foi um momento positivo para sua formação:

[...] Não podíamos entrar [...] sequer de lenço, se viéssemos de lenço
tínhamos que pedir autorização e tinha que ser lenço preto. Não podia
entrar com enfeite nenhum porque as professoras não permitiam. [...]
Todo mundo sabia o lugar que sentava e, sem nenhum ranço de
militarismo, eu adoro a época em que eu estudei aqui nessa escola. Nós
percebíamos que tinham pessoas que [...] zelavam por nós aqui na escola,
era um ambiente altamente comprometido com a nossa vida familiar,
também, em Periperi, todas as pessoas se conheciam [...]. (MARTA,
2003).

A freqüência de pessoas que não faziam parte do núcleo central da população de
Periperi é vista por André como uma das causas da indisciplina gerada dentro da escola.
Segundo ele “[...] começaram [...] a desrespeitar o professor [...] dentro da sala de aula, aí
começou a freqüentar marginal isso já era de se esperar da periferia [...]”. (ANDRÉ, 2003).
Na afirmação acima André transfere o estigma existente na cultura vigente entre
centro e periferia para explicar uma situação onde Periperi seria o centro e os bairros e
aglomerados que se formaram ao seu redor seria a periferia. Ou seja, ele atribui aos
moradores dessa “periferia” a causa da indisciplina na escola. A perda da “ordem” foi
causada, segundo ele, pelos de “fora” e não pelos moradores “autênticos” do bairro.

111

Figura 10. Aluna Maria Nilde em frente ao pavilhão principal de aulas do
Colégio Castelo Branco em agosto de 1967.

Antes a indisciplina dos alunos era mais fácil de ser controlada pela direção da
escola que interferia de forma mais contundente.

[...] Você não via problema de disciplina não via vidraça quebrada45
porque quando ocorria isso Manu tinha o cuidado de fazer uma carta para
os pais do menino mandando comparecer ao colégio [...] quando o aluno
fazia por perversidade ele (o diretor) chamava e aconselhava: “olhe
procure outra escola aqui não está dando para você” [...]. (ANDRÉ,
2003).

Nesse caso a interferência do diretor era mais direta e muitas vezes a intervenção
era pessoal. O sentimento de vizinhança juntamente com um espaço físico escolar menor,

45

Aqui , André se refere-se aos primeiros anos do Colégio Castelo Branco depois de 1967.
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facilitava esse tipo de intervenção mais presencial por parte do diretor que usava de sua
autoridade e convencia mais o aluno.
A impressão transmitida pelos depoentes é de uma perda gradual da qualidade até
atingir a decadência. O ensino era considerado “excelente, dos quadros da escola temos
profissionais bem sucedidos: médicos, engenheiros, químicos, arquitetos, jornalistas e
outros. Destaco um aluno de Paripe que é inspetor da ONU”. (CONCEIÇÃO, 2004). Para
a professora Conceição46 o sucesso de muitos alunos em carreiras consideradas de “status
social” foi uma evidência de que a qualidade do ensino no colégio funcionou bem.
O ex-aluno Pinho47 diz que

“O ensino era considerado bom, o problema é que naquele período o
colégio passou por reformas nas estruturas físicas: ampliação de salas,
construção da quadra, etc., [...] e os alunos tinham que se submeter a um
rodízio de AP (Atividade Programada) que faziam o rendimento e a
qualidade cair. (PINHO, 2003).

O funcionário José48 também fala que “na época (60/70) o ensino era de boa
qualidade”. (JOSÉ, 2004).
As atividades programadas decorrentes da reforma do prédio influenciaram na
qualidade do ensino, mas as obras tinham uma previsão de término o que não aconteceu
em períodos posteriores. Ou seja, a qualidade foi prejudicada temporariamente não
chegando a abalar o funcionamento pedagógico do colégio por muito tempo.
Os depoimentos apontam que nas décadas de 60 e 70 o colégio possuía uma boa
qualidade do ensino. O trabalho das censoras, a preocupação com a reforma do prédio e a
atuação de professores e professoras contribuíram para um funcionamento mais integral e
eficaz das atividades escolares e mantiveram a qualidade do ensino num nível estável.
46

A professora foi fundadora do Colégio e lecionou até 1980.
Estudante do colégio de 1975 a 1978.
48
Funcionário do colégio desde a fundação estando em exercício até hoje.
47
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A partir da década de 80 os sinais de declínio da qualidade do ensino são bem
expressivos. “Lembro que quando eu cheguei aqui (no colégio) estava em fase de
decadência”. (MARTA, 2003). O Colégio se igualou a qualquer escola da cidade e o
ensino “como em todas as escolas públicas deixa muito a desejar”. (JOSÉ, 2004).
João, que vivenciou parte da transição política da ditadura para a nova República,
amplia a dimensão do declínio da qualidade: “[...] hoje a qualidade do ensino está pior do
que era, existe um descomprometimento dos pais com a educação dos filhos [...] os valores
culturais da juventude estão completamente modificados com relação ao futuro, eles estão
muito imediatistas [...]”. (JOÃO, 2003).
A ex-aluna Nascimento, que freqüentou o colégio de 1985 a 1989, mostra a relação
entre uma manifestação49 de alunos e a qualidade do ensino

Como teve essa confusão toda de manifestação então as coisas
facilitaram para nós, principalmente nas matérias de Química e Física. Eu
me lembro que teve uma prova de Química e todo mundo precisava
passar e existia uma menina que sabia o assunto, então a prova dela foi a
prova da turma inteira e a professora fez de conta que não viu. Hoje eu
olho para traz e vejo que isso foi ruim para mim. (NASCIMENTO,
2004).

Nascimento admite que a “pesca”

50

foi prejudicial à sua formação posterior.

Contudo, a aluna percebeu que estava vivendo uma situação caótica na qual passar mais
um ano na mesma série seria muito pior para a sua formação pedagógica. Os alunos das
escolas públicas da periferia não encontram muitas opções de estudo disponíveis o que faz
com que eles, pelo menos os que conseguem entender o processo de exclusão em que estão
inseridos, utilizem estratégias que facilite a aprovação no final do ano.

49

A manifestação será abordada mais adiante.
O termo “pescar”, nas escolas de Salvador, equivale a “colar” como é conhecido em muitas regiões do
Brasil, ou seja olhar sem permissão a prova de outro aluno na hora da avaliação.
50
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Além disso, a falta de estrutura escolar no período, considerando o conjunto,
incentivou tais atitudes por parte da aluna.

A biblioteca da escola tinha pouca coisa e os professores não exigiam
muito de nós, eles nivelavam os alunos muito por baixo. Eu, por
exemplo, era considerada uma boa aluna, mas se fosse comparar com
uma escola particular eu seria uma aluna regular. Tinha professores que
davam aula também no Guadalupe (escola particular) eles davam uma
aula totalmente diferente das aulas do Castelo Branco. (NASCIMENTO,
2004).

Mesmo com uma perda de qualidade significativa pela qual passou a escola na
década de 80, a ex-aluna afirma com muita certeza que:

Nós fomos beneficiados com outra qualidade de ensino. Eu e meus
irmãos estudamos no Castelo Branco e hoje em dia nós temos casa
própria, profissão e uma vida estruturada e isso é fruto daquela época e
da estrutura social que existia. Meu primo, por exemplo, está fazendo
Pedagogia lá em Serrinha51 porque ele não conseguiu passar no vestibular
aqui em Salvador. (NASCIMENTO, 2004).

Nascimento se apega ao sucesso que obteve na vida social e profissional, tanto dela
como dos seus irmãos, para reforçar o argumento de que no período em que estudou na
escola a qualidade do ensino era superior aos dias atuais. Mas ela também reconhece que a
estrutura social era diferente, o que facilitou esse sucesso profissional.
As lembranças da situação de professores, aulas e alunos no interior do colégio
aparecem nas memórias às vezes relacionadas entre si e em outras isoladas. Entretanto,
ambas as formas apresentam elementos marcantes que interferiram diretamente na
qualidade do ensino.
Como os professores são agentes inseridos no seio da educação e da escola o
declínio da qualidade do ensino é conseqüência também de sua prática pedagógica que, no
Colégio Castelo Branco, pode ser traduzido por um gráfico que teve seu ápice na década
51

Município baiano situado a três horas de Salvador.
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de 70 e foi declinando. Assim, é possível perceber a ênfase positiva dada à prática dos
professores nesse período.

[...] tinha gincanas [...] tínhamos prazer em provar para nós mesmos que
nós éramos capazes, porque tudo que nós fazíamos era assim, era voltado
para a pesquisa [...] os nossos professores davam um show de aula, eram
professores inesquecíveis, [...] eu me lembro que nós trabalhávamos com
leitura, com interpretação e não tinha nem um dia em que nós não
lêssemos na sala, e existia um ambiente, uma atmosfera de respeito.
(MARTA, 2003).

Leitura, pesquisa e respeito apreendidos em seu conjunto foram, para Marta, um
modelo de ensino marcante materializado em atividades pedagógicas diárias. Quando
Marta volta para a escola como professora, no meado da década de 80, ela se depara com
uma realidade deprimente, reflexo da decadência nacional do ensino. “Os professores estão
cansados, com uma carga horária muito excessiva um desgaste muito grande [...] a gente,
por exemplo, tem que se ‘arvorar’, fazer uma outra coisa qualquer para complementar a
renda salarial para poder sobreviver, [...]”. (MARTA, 2003).
Procurando encarar essa situação da forma que lhe era possível e com muito
entusiasmo, Marta revelou que: “Nós ainda éramos ingênuos achávamos que íamos mudar
o mundo e por conta disso ficávamos aqui três turnos na escola e trabalhávamos muito,
muito mesmo”. (MARTA, 2003). É forte o sentimento de frustração presente na fala da
professora que se encontrou sozinha na busca de soluções para os problemas encontrados.
Para Mclaren (1997, p. 11), isso reflete a ênfase dada aos interesses técnicos e
corporativistas do Estado:

O espaço político que a educação hoje ocupa continua a diminuir a
ênfase na luta pelo progresso do professor e do aluno; além disso,
geralmente serve para reproduzir ideologias tecnocráticas e
corporativistas que caracterizam as sociedades dominantes. É razoável
argumentar, de fato, que os programas de educação estão projetados para
criar indivíduos que operarão de acordo aos interesses do Estado, cuja
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função social é primeiramente sustentar e legitimar o status quo. Isso não
quer dizer que os críticos não tenham sugerido propostas para reformar
os programas de educação. O problema tem sido que, quando tais
propostas aparecem, o ensino é freqüentemente visto como quase
sinônimo da execução de metodologias já projetadas e fornecimento de
currículos pré-prontos.

Essa postura do Estado, comum também no Brasil, dificulta a resolução de
problemas no âmbito interno da escola porque acaba encobrindo as possibilidades políticas
de mudança, levando o professor a crer que o ensino vai mal porque as metodologias
adotadas são inadequadas.
O ensino, assim, perde seu poder de tomada de decisão, incluindo o
imperativo ético de analisar e modificar práticas sociais e institucionais
existentes. Os professores estão reduzidos ao que Henry Giroux chama
de “servidores do império”, cujos sonhos, desejos e vozes são geralmente
silenciados de forma a remover quaisquer desvios à necessidade da
indústria por servidores mais “empreendedores” entre seus futuros
trabalhadores, e o seu desejo por uma mão de obra mais obediente,
devotada e eficiente. (Idem, 1997, p. 11).

Mas, não são apenas as condições sociais e profissionais do professor que
dificultam as mudanças pedagógicas dentro da escola. Para João (2003) “[...] existe uma
falta de mobilização de professores. Nossos colegas só querem as coisas prontas [...]”. Isso
aborta as possibilidades de construir intervenções coletivas por parte do corpo docente do
colégio.
As iniciativas individuais por parte de um docente comprometido pode modificar
positivamente alguns aspectos do ensino que acabam influenciando a formação do aluno
durante toda sua vida.

A professora Joseana, que era professora de Geografia, tinha uma postura
diferente dos outros professores, ela passava uma outra visão que nós não
tivemos no início, se tivéssemos mais professoras como ela [...]. Eu me
lembro também que tinha uma professora que usava cartazes [...], mas no
geral eram mais aulas expositivas, aquela coisa do “cuspe e giz”.
(NASCIMENTO, 2004).
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João (2003) também destaca essa prática comum falando que “[...] as aulas eram
quadro e giz mesmo, [...] não tinha alternativa, era muito desmotivante, não tinha nada de
novo [...]”.
Os professores que não compreendem que estão atuando numa escola do subúrbio
que necessita muito mais de intervenção individual por parte deles, não serão capazes de
construir uma prática pedagógica interligada com a prática política e isso refletirá na vida
dos alunos que além de não terem incentivos didáticos ainda serão mal orientados para a
vida social e para a prática da cidadania.

Para professores de alunos que habitam posições subordinadas dentro da
nossa sociedade e, em especial, para professores de alunos em
desvantagem econômica, esta abordagem apolítica do ensino reflete uma
incapacidade de defender questões de igualdade e justiça social. Tal
ausência pedagógica transforma muitas escolas de periferia de grandes
centros urbanos em prisões para alunos cujos pais não podem sustentálos em instituições de ensino para os mais privilegiados socialmente.
(MCLAREN, 1997, p. 12).

Na ausência de uma visão social o aluno fica sem compreender os interesses
políticos e econômicos que também circulam na área educacional. Dessa forma, a maioria
dos alunos do subúrbio acabam se enquadrando num projeto de vida onde a meta é,
quando muito, terminar o Ensino Médio e disputar as vagas que aparecerem no mercado de
trabalho.
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Figura 11. Grupo de alunos do Ensino Fundamental. 2004, acervo pessoal.

Foi também durante a década de 80 que o Ensino Médio foi implantado no
Colégio Castelo Branco. Seu funcionamento foi caracterizado pelos problemas já
existentes no interior da instituição.
O ensino de 2º Grau, atual Ensino Médio, só foi implantado no ano de 1982 com os
cursos de Técnico em Mecânica e Auxiliar Técnico em Desenhista em Arquitetura. Os
cursos foram autorizados pela Resolução nº 1.012/82 do Conselho Estadual de Educação,
publicada em 10 de agosto de 1982: “Artigo 1º - Considera autorizado, no Colégio
Estadual Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em Periperi, Município de
Salvador, o funcionamento de curso de 2º grau com as Habilitações: Técnico em Mecânica
e Auxiliar Técnico em Desenhista de Arquitetura”. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,
1982, p.42).
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Mesmo sendo implantado com atraso52 os primeiros anos dos cursos
profissionalizantes no colégio apontam para certo nível de qualidade e eficiência. “No
início os cursos profissionalizantes eram bem eficientes, mas no final com a falta de
professores, técnicos, máquinas e ferramentas, o curso deixou muito a desejar”. (JOSÉ,
2004). José tem uma visão privilegiada da escola porque além de estar nela desde a
fundação o trabalho na secretaria facilita seu entendimento do funcionamento do colégio
como um todo, pois, nesse espaço, circulam professores, funcionários e alunos que estão,
de alguma forma, comentando os problemas do cotidiano da escola. Isso permite construir
uma visão mais “geral” dos acontecimentos. Assim, apesar de breve o comentário, feito
acima, do referido funcionário é precioso.
A implantação dos cursos profissionalizantes foi importante principalmente para
ampliar a oferta de vagas no bairro. Antes disso os alunos não tinham opção de Ensino
Médio em escolas públicas no Subúrbio Ferroviário. “Eu saí daqui pra estudar no Costa e
Silva53 por conta disso, porque não tinha o segundo grau”. (MARTA, 2003).
João ressalta que seus amigos “[...] foram cursar o segundo grau no Costa e Silva,
no Alípio Franca54, etc”.
Outros alunos saiam de Periperi por não se identificarem com os cursos existentes
no bairro. Nascimento (2004) não se conformou com os cursos oferecidos e, reforçada pelo
seu imaginário, foi cursar o nível médio em um colégio público tradicional localizado no
centro da cidade.

52

A Lei 5692 que determinou a implantação de tais cursos é de 1971.
O Costa e Silva é um colégio estadual localizado também na cidade baixa no bairro de Itapagipe. A escola
foi uma grande alternativa de Ensino Médio para os moradores do Subúrbio, principalmente porque era
possível chegar até lá através do trem ou da lancha que ligava o subúrbio a essa região. Muitas professoras
primárias, que residem em Periperi, fizeram o Magistério nessa escola.
54
Outro colégio estadual também localizado em Itapagipe.
53
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Eu saí do Castelo Branco porque eu queria fazer o Magistério. A idéia
que tínhamos aqui era que o curso de Magistério do CNEC de Periperi
era fraco, não tinha qualidade por isso eu fui para um colégio lá no centro
e tive sorte de ter ido para o colégio considerado o melhor, ou seja, o
ICÉIA55. Tanto assim que quando eu saí de lá eu nem fiz pré-vestibular e
consegui passar numa universidade pública.

Não foi só o imaginário de Nascimento, mas também a certeza na carreira que ela
queria seguir que reforçaram sua opção por outro colégio: “Eu queria fazer Magistério e o
diretor do Castelo Branco conseguiu algumas vagas para matricular os alunos que não
queriam ficar na escola, então ele conseguiu algumas vagas no Colégio Costa e Silva,
outras em colégios da cidade baixa e dez vagas no ICÉIA”. (NASCIMENTO, 2004).
No caso de João (2003) o imaginário o levou a fazer o curso de Mecânica do
Castelo Branco, pois era grande a referência desse curso no bairro:

[...] a história que a gente ouvia antes de entrar no 2º Grau é que no
Colégio Castelo Branco tinha o melhor curso de Mecânica daqui do
subúrbio e só perdia apenas para a Escola Técnica [...], mas a maioria dos
professores do Castelo Branco eram, também, professores da Escola
Técnica56 [...].

Contudo as características reais do curso, quando ele chegou à escola (1987),
negaram suas expectativas.

[...] Nós não tínhamos mais motivação [...] eu não tinha noção do que
vinha a ser Mecânica [...] eu comecei a fazer Mecânica à noite e fiquei
muito desmotivado, as salas muito cheias, os professores já não eram tão
preparados assim para administrar as aulas [...]. Eu estava estudando
assuntos à noite que eu já tinha conhecimento. Eu queria novidade
estudando Mecânica, eu queria estar estudando coisas novas, mas na
verdade os professores estavam dando notação científica, coisa que na
Escola Técnica, não fazia mais sentido [...] eu queria aprender a função
de mecânico, aprender a projetar e mexer com as máquinas [...]. (JOÃO,
2003).

55

Colégio tradicional criado em 1836. Mesmo entrando em declínio na década de 80, seu ensino ainda era
superior ao ensino ministrado nos colégios do subúrbio.
56
Escola Técnica Federal da Bahia.
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João comparou o Castelo Branco com a Escola Técnica Federal porque ele também
era aluno da mesma. A estrutura das oficinas e laboratórios eram bem diferentes de uma
escola para outra, sendo que a Escola Técnica possuía uma estrutura muito superior.
Durante o noturno as dificuldades do curso ampliavam e “[...] foi justamente por
isso que eu deixei o Colégio Castelo Branco não concluindo o curso de Mecânica, porque
pela noite as dificuldades dos alunos eram maiores do que pela manhã, a deficiência era
muito grande”. (JOÃO, 2003).

3.2.3. Interesses políticos locais

Os interesses políticos em Periperi durante a década de 60 se constituíram,
principalmente, em torno da pessoa do ex-vereador José Pires Castelo Branco. Entre as
estratégias de crescimento político, utilizadas por ele na época, estava o discurso da
evolução educacional, o incentivo a eventos culturais (principalmente no Esporte Clube
Periperi) e a melhoria das condições de infraestrutura do bairro.
O contexto social foi favorável a esse crescimento político, pois Periperi estava
expandindo seus serviços. Assim, o bairro “encontrou” no momento certo um “defensor”
dos direitos sociais dos habitantes.
Castelo Branco soube utilizar a seu favor as concessões feitas pelos Prefeitos e
Governadores biônicos indicados pelo Regime Militar na Bahia. Dessa forma, ele
constituiu uma imagem de político “preocupado” com a comunidade local que perdura até
hoje na memória social do lugar.
O discurso educacional do político citado foi materializado no Centro Educacional
de Periperi pertencente ao CNEC e conhecido no subúrbio como Colégio Comercial. “[...]
O ex-vereador Castelo Branco só se tornou uma personalidade quando ele foi dirigir o
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Colégio Comercial, aí ele começou a se projetar na política [...] a escola era um caminho
que ele tinha para assumir postos dentro da política e assim ele se manteve [...]”.(JOÃO,
2003).
André (2003) reforça o argumento de João dizendo que “ele (Castelo Branco) se
elegeu vereador depois tornou se eleger e, no final, teve seis legislaturas em nome disso aí
(CNEC) que era a plataforma política dele e não a questão da educação”.
Uma das funções políticas da escola foi a criação de empregos principalmente para
os moradores da região e isso elevou a fama do referido político que passou a ter um
grande séqüito à sua disposição. Santana ironiza a situação comentando que “o político
nunca faz uma obra em que ele não apareça, por exemplo, encanação de tubos que fica
embaixo da terra [...] ele só faz obra em que ele apareça [...]”. (SANTANA, 2004).
O funcionamento do CNEC no bairro impediu, de certa forma, a expansão do
ensino no Colégio Castelo Branco, pois o Estado priorizou os investimentos muito mais no
Centro Educacional de Periperi, pertencente ao CNEC, do que no Castelo Branco que é
uma instituição pública. Um relatório da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de
1986-1987 referente à situação da CNEC no estado da Bahia destaca como um dos
problemas criados entre Estado e CNEC a pretensão de “impedir a expansão da rede
oficial onde existisse escola cenecista” (SEC57, 1986/87).
No termo de convênio entre o Estado e a CNEC publicado no Diário Oficial do
Estado em 1969 é possível destacar três pontos que nos dão a dimensão da estrutura que o
Estado concedeu para o funcionamento desta instituição.
Cláusula Terceira – Ficará a cargo da Campanha58 a conservação do
prédio, pagamento de serventes e fornecimento de água,

57
58

Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia.
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC.
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comprometendo-se a Secretaria a fornecer o material de asseio que
costuma fornecer as escolas do Estado.
Parágrafo Único – Quando os cursos primários funcionarem à noite,
ficará a cargo da Secretaria o pagamento do consumo de energia elétrica.
Cláusula Quinta – A Campanha proporcionará todas as facilidades à
fiscalização do presente Convênio por prepostos da Secretaria, designado
pelo titular para tal [...]. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 1969).

Ou seja, o CNEC não gastava com pagamento de professores, nem com material de
limpeza e nem com a energia no turno da noite e ainda assim eram cobradas mensalidades
dos alunos.
Vale também ressaltar que os diretores “[...] nomeados, embora pelo Governo,
eram indicados pela assembléia da CNEC local. Além disto, passavam, a ter subordinação
hierárquica apenas à CNEC, não se considerando sob a supervisão das Superintendências
Regionais de Educação ou da própria Secretaria de Educação”. (SEC, 1986/87).
Assim, com uma grande estrutura à sua disposição e com forte poder político o
CNEC de Periperi conseguiu ser a maior referência de escola no Subúrbio Ferroviário
durante as décadas de 70 e 80. “[...] O Comercial se destacou muito por isso, conseguiu
oferecer curso de Administração, Contabilidade, Química, etc. O curso de Química se
destacou muito porque poucas escolas públicas ofereciam esse curso [...]”. (JOÃO, 2003).
Quem estudava no Colégio Comercial sentia-se mais confortável devido à sua
estrutura e isso criava nos alunos um ar de excelência em relação a outras escolas locais.

[...] Fui formado até a 8º série no Comercial. Nós éramos formados com
ar de superioridade em relação ao Castelo Branco, eu não sabia porque
existia esse direcionamento em fazer com que nos sentíssemos melhor do
que os alunos do Castelo Branco, com o tempo é que eu descobri que
existia todo um interesse da Direção do Comercial em atingir o Castelo
Branco porque tinha questões políticas envolvidas. (JOÃO, 2003).
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Apesar das vantagens físicas do Comercial a qualidade do ensino nessa escola era
inferior à do Colégio Castelo Branco, principalmente no sistema de avaliação59 de
unidades didáticas que não funcionava por médias como na maioria das escolas da época.
Isso facilitava a aprovação do aluno. A grande demanda de alunos para essa escola talvez
se explique, além da oferta oferecida, pelo seu precário sistema de avaliação adotado.
Nascimento (2004) fortalece a idéia de que o Colégio Comercial era inferior ao
Castelo Branco. Conforme ela:

[...] O Comercial era para as pessoas que não conseguiam entrar no
Castelo Branco. Ainda existia uma divergência entre os dois colégios
pela qualidade do ensino, dizia-se que o Castelo Branco era melhor então
as pessoas não queriam colocar os filhos no Comercial.

As irregularidades, entre outros fatores, encontradas na estrutura do CNEC baiano,
levaram o Centro Educacional de Periperi à decadência e posteriormente ao término do
convênio com o Estado.
Considerando-se injustiçado com a revisão do convênio, citado em parte
anteriormente, o ex-vereador Castelo Branco enviou um documento60 criticando a postura
da Secretaria da Educação. Mariaugusta Rosa Rocha, Secretária da Educação na época,
publicou no Diário Oficial do Estado uma carta resposta ao ex-vereador da qual
destacamos o seguinte trecho:

[...] Se há agentes de “politicagem” interessados de prejudicar as relações
SEEB61-CNEC, como afirma o Sr. Presidente, estes não se encontram na
Secretaria de Educação nem entre as lideranças políticas que compõem o
Governo Democrático.
59

No Colégio Comercial de Periperi as notas eram representadas por letras: o “S” reapresentava aprovação e
“N” reprovação. Os alunos não sabiam o valor quantificado das notas na escala de 0 a 10 como acontecia
comumente nas outras escolas.
60
Infelizmente não foi possível localizar tal documento. Isso empobrece um pouco a análise da situação
apresentada pelo ex-vereador pois, não sabemos, pelas palavras do próprio autor, quais foram suas
indagações.
61
Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
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[...] O que precisa ficar esclarecido é que não haverá quaisquer
privilégios na celebração de convênios com a CNEC em relação às
demais entidades mantenedoras de estabelecimentos de ensino que
mantêm convênios com esta secretaria. Todos se subordinarão às mesmas
regras e exigências. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 1989).

Baseado na resposta da ex-secretária Mariaugusta percebemos que havia indícios
de irregularidades na estrutura do CNEC. Vale ressaltar que essas irregularidades só
emergiram porque foram identificadas pelo primeiro governo estadual eleito pós-ditadura e
que era oposição ao governo anterior que o ex-vereador Castelo Branco apoiava. Portanto,
a disputa era muito mais no campo político-ideológico do que no âmbito educacional.
Não foi somente na esfera partidária que as irregularidades do CNEC foram
percebidas, no próprio bairro lideranças políticas e pessoas mais envolvidas com a
educação local também citam anormalidades. André, ressaltando o poder local do exvereador nos diz que “tudo era dele, você pegava qualquer pasta de aluno e via o carimbo
da Embasa, Coelba, Leste Brasileira, Pólo Petroquímico não sei o que lá [...]”. (ANDRÉ,
2003).
Os privilégios, já destacados, concedidos pelo Estado permitiram que “[...] uma
escola que nem autorizada era tivesse todo o primeiro grau até a oitava série, manhã, tarde
e noite. À tarde e à noite tinha o curso de Desenho, Administração, Química,
Contabilidade, Carpintaria, etc., isso com menos de um ano de vida”. (ANDRÉ, 2003).
Germano (1994, p.202) contextualiza o problema das irregularidades relacionandoos ao processo de privatização. Segundo ele

[...] O Regime não se restringiu a diminuir as verbas para a educação
escolar pública e gratuita. Tratou também de transferir recursos para a
rede privada, concorrendo [...] para que a corrupção invadisse também a
área de ensino. Assim, a privatização do Estado62 tem os seus reflexos no
campo educacional e, no contexto da ditadura, a moralização dos
costumes políticos [...] se caracterizou na realidade pelo seu inverso.
62

Destaque do autor.
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Com o incentivo oferecido pelo Estado e a influência do ex-vereador Castelo
Branco a CNEC funcionou “normalmente” durante o período da ditadura.
Apesar das irregularidades o Centro Educacional de Periperi ocupou um importante
espaço no cenário educacional do Subúrbio Ferroviário. O curso de Química, por exemplo,
foi uma das grandes opções de profissionalização para a juventude. O fechamento dessa
escola deixou uma lacuna, principalmente para o Ensino Médio, que até hoje não foi
preenchida. “Com o fechamento do Comercial se agravou ainda mais a situação do Castelo
Branco, principalmente essa região daqui que é a mais populosa do Subúrbio [...] a
população cresceu muito rapidamente e a demanda por vaga no 2º Grau aumentou [...]”.
(JOÃO, 2003).
Mas não foi só o fechamento do Comercial que agravou o ensino no Colégio
Castelo Branco. A decadência do ensino público nessa época era um acontecimento
nacional e as escolas situadas em Periperi não escaparam a essa situação.
É expressivo o destaque dado às manifestações políticas no interior do Castelo
Branco. As manifestações políticas dentro do Colégio foram motivadas, principalmente,
pelo estado de degradação física em que se encontrava a escola depois de 1985.
Devido a essa degradação uma manifestação de estudantes foi organizada e teve
uma grande repercussão. Seus ecos ainda encontram-se bastante vivos na memória de
quem presenciou. Para o professor Santana as “manifestações foram de estudantes e, como
sempre, os estudantes fizeram sozinhos”. Santana criticou o isolamento dos estudantes
porque para ele o movimento poderia ser mais amplo, com maior participação dos outros
segmentos. Porém, na época (87-88) os estudantes eram contrários à Direção do Colégio e
a imagem do diretor as vezes se confunde com a imagem de um professor que ocupa
temporariamente outra função. A depender da postura política do diretor os estudantes
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podem se afastar do segmento docente com o pretexto de que professores e diretores são
todos iguais. É importante salientar também que a desmotivação dos professores no final
da ditadura era muito grande e foi percebida pelos alunos que, cansados de esperarem por
apoio, partiram sozinhos para as reivindicações.
Um dos questionamentos dos estudantes no início das manifestações foi a falta de
democracia interna. João traduz essa situação da seguinte forma:

[...] Quando eu entrei no Castelo Branco [...] existia uma Direção que já
se arrastava a muito tempo, a falta de democracia era muito grande, tanto
que eu cheguei a ser representante estudantil da minha turma em 87 e
uma das bandeiras do Grêmio Estudantil, que tentava se articular, era
derrubar o diretor da época. Então fizemos manifestações dentro da
própria escola. Houve assembléias, nós queríamos mais democracia,
queríamos eleger o diretor [...]. (JOÃO, 2003).

Posteriormente outros aspectos, como a insegurança, entraram na pauta das
exigências dos alunos que viram a situação chegar ao limite.
Em 88 ficou mais sério começou a haver roubos dentro da escola [...]
então o grupo da 8ª série junto com o pessoal do Nível Médio se reuniu
para poder fechar a escola [...] os professores não se envolveram muito,
com exceção de alguns poucos. Foi um movimento de alunos mesmo. Eu
lembro que meu pai falava assim: “que greve esquisita é essa? Greve de
alunos?” Naquela época Periperi toda estava muito abandonado, eu
morava na Rua da Glória que enchia de água e quando chovia eu tinha
que pular o muro da casa para poder ir para a praça. Nós fizemos
manifestações dentro da escola e depois começamos a nos reunir na
Praça da Revolução, chegamos até a fazer passeatas. (NASCIMENTO,
2004).

Nascimento aponta, acima, que o problema da degradação física estava
acontecendo no bairro inteiro e não somente na escola. Ela também demonstra que a
população percebeu a movimentação citando seu próprio pai como exemplo, este se
surpreendeu com uma greve feita por alunos.
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Usando estratégias de manifestação pública os estudantes passaram a se concentrar
na Praça da Revolução com o objetivo de aumentar a visibilidade para além dos muros e
atingir a sensibilidade das pessoas.

Na manifestação que houve na praça alguns professores ajudaram na
confecção de cartazes, geralmente eram os professores que não eram
ligados à direção do colégio. Depois eles saíram e nós ficamos sós.
Enquanto o governo não autorizou a reforma nós não deixamos os alunos
entrarem na escola. (NASCIMENTO, 2004).

Na fala de Nascimento fica destacado o apoio dos professores que não tinham
vínculos políticos com a Direção da escola. A “saída” dos professores das manifestações
foi fruto de dispersão. Geralmente quando as escolas entram em greve, por algum motivo,
a maioria dos professores não comparecem nem às instituições onde trabalham para prestar
esclarecimento à comunidade sobre a greve e nem às assembléias da categoria.
A necessidade de reformar a escola era um desejo de todos os segmentos, contudo
foram os alunos, por serem politicamente mais independentes, que direcionaram esse
desejo para uma ação política concreta.
Mas “o diretor também queria que a escola fosse reformada então ele não impedia
as manifestações, tanto que nós usávamos as salas da escola para fazer as reuniões e todos
os dias pela manhã aconteciam reuniões”. (NASCIMENTO, 2004). Infelizmente a visão da
Direção, no contexto das manifestações, estava reduzida e preocupada somente com o
retorno às aulas. Tanto foi que “depois que a reforma acabou e a escola começou a se
ajeitar, mesmo sem estar completa, aí o diretor entrou em ação chamando os alunos para o
início das aulas”. (idem, 2004).
Findada as manifestações a Direção do colégio sentiu-se mais aliviada porque uma
greve de alunos repercute mal no meio político que o indicou para o cargo. Dessa forma,
quanto mais rápido se encerrassem os protestos melhor seria para recomeçar o exercício
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“normal” da gestão. Contudo, se não houvesse os protestos dos estudantes a escola poderia
ficar muito mais tempo esperando pela reforma.
A igreja católica e o partido político são citados por Nascimento como instituições
que influenciaram (direta e indiretamente) de forma positiva na construção e organização
das manifestações estudantis. Ela consegue dimensionar com muita propriedade a
influência dessas duas instituições na sua formação política.

Existia o grêmio que era ligado ao PT (Partido dos Trabalhadores), a
igreja tinha influência porque alguns alunos que participava do grêmio
também eram ligados à igreja. Existia um aluno que era motorista na
época e ele tinha uma formação sindical, quando fizemos uma
paralisação durante três meses para forçar a reforma do colégio esse
aluno se comportava conosco da mesma forma que ele se comportava nas
assembléias dos motoristas. Isso foi muito interessante por que nós
conseguimos nos articular melhor por causa dessa influência dele como
líder. (NASCIMENTO, 2004).

A igreja católica de Periperi tem, até hoje, características progressistas. Ela sempre
esteve envolvida com as questões sociais do bairro. Os alunos do Colégio Castelo Branco
que também participava do grupo de jovens da igreja geralmente assumiam posturas mais
críticas no interior da escola. Portanto, no período das reivindicações esses jovens
destacavam-se.
É importante salientar que a igreja católica de Periperi, principalmente na pessoa do
Padre Oliveira, foi uma das fundadoras do PT no local. O discurso do PT e das
Comunidades Eclesiais de Base – CEBS influenciou e motivou bastante a participação
política dos jovens na região do Subúrbio Ferroviário durante a década de 80.
Porém, a mesma ênfase que foi dada ao partido e à igreja pela influência positiva
no processo de formação política não foi dada ao Sindicato dos Professores. João reclama
da postura do sindicato dizendo que
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Nós procuramos o Sindicato, mas o Sindicato mal aparece para dar
boletim informativo [...]. Eu não tenho visto nenhuma preocupação
desses setores com a escola. Eu vejo a APLB63 aparecendo aí em
períodos de greve só para falar, mas quando nós chamamos para resolver
os problemas que vivenciamos aí é muito difícil [...]. (JOÃO, 2003).

A burocratização do sindicato é um dos motivos que o fazem se ausentar do
cotidiano do colégio. Além disso, a falta de pessoas que representem o sindicato e que, ao
mesmo tempo, sejam moradoras do próprio bairro também dificulta o acompanhamento
constante da instituição escolar. Isso já não acontece, por exemplo, com a igreja e com o
PT que têm moradores como seus representantes e muito deles são alunos do colégio.
Outro motivo que podemos destacar como empecilho para o comparecimento mais
freqüente do sindicato na escola é a incompatibilidade ideológica entre os representantes
de professores64 da escola e à direção do sindicato. No caso da manifestação, já referida, o
sindicato talvez não tenha acompanhado porque foi uma reivindicação feita basicamente
por alunos não cabendo, necessariamente, ao sindicato dos professores participar.
Os protestos ocorridos no colégio durante 87/88 aconteceram sobre a influência do
contexto histórico da transição política da ditadura militar para a democracia. A nível
estadual o governo eleito de Waldir Pires assumiu a difícil missão de organizar
democraticamente a pesada herança educacional deixada pela ditadura.
O slogan da nova gestão era: “o governo da mudança”. Esse Governo teve que
enfrentar e disputar a direção do Estado com o grupo do Senador Antonio Carlos
Magalhães. Waldir Pires tinha chegado ao Governo, mas não necessariamente ao poder e o
processo de disputa entre os dois grupos políticos foi muito acirrado. Essa disputa pela
hegemonia do Estado na Bahia trouxe sérias conseqüências para o funcionamento do
Colégio Castelo Branco.
63

Associação dos Professores Licenciados da Bahia.
Muitos professores do Colégio Castelo e de outras escolas são descrentes em relação à atuação política do
sindicato.
64
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[...] Foi uma época difícil, uma época de transição, foi muito difícil para
conseguir as coisas tinha que ser com parceria era um pai de aluno que
dava papel, outro pai que dava tinta, outro pai dava outra coisa. Não
existiam recursos de trabalho, não podia pagar os professores. Os alunos
de desenho voltavam em outro turno pra orientar os alunos das séries
iniciais que ficava sem professor, quando o professor chegava fazia um
trabalho corrido... [...] funcionava como se fosse uma banca [...] era o
aluno que trabalhava quando a gente precisava da oficina de mecânica,
ainda bem que eles não transgrediam os limites porque nós nos
posicionávamos e tudo era muito bem definido, eram parcerias mesmo.
(MARTA, 2003).

Essa forma de parceria entre os pais, os alunos, o Estado e a comunidade foi uma
solução imediata encontrada para administrar a difícil situação em que chegou o colégio.
As obrigações, que deveriam ser do Estado, passaram para a comunidade escolar. As ações
desenvolvidas por essa comunidade amenizaram, mas não solucionaram os problemas
apresentados porque as dificuldades para serem resolvidas dependiam de recursos do
Governo Estadual que estavam sendo boicotados pelo Poder Executivo Federal devido à
influência de Antonio Carlos Magalhães no cenário nacional. “[...] Tudo que ACM pôde
fazer para prejudicar o Governo da Mudança, que era o Governo de Waldir Pires, ele fez.
[...] A escola não ficou fora dessa briga política lá de cima, a escola pública perdeu muito
com isso, não tinha dinheiro para fazer nada”. (JOÃO, 2003).
João conseguiu perceber que a disputa estava acontecendo em uma esfera macropolítica. Mas, as conseqüências dessa disputa no micro-espaço escolar também foram
apontadas:
[...] muitos colegas nossos chegavam e não tinha nem cadeira [...] foi na
época do ex-Governador Waldir Pires, a escola já pegou o “bagaço” da
mão do grupo dos Carlistas que administravam anteriormente [...].Muitos
alunos iam para a escola uma época sim outra não [...] muitos iam para a
sala de aula quando chegava lá não tinha cadeiras [...] aí ficavam
andando pelos corredores da escola. Nunca se chegava a uma resolução.
Quando você conseguia cadeiras em uma sala sabia que na outra sala
teria alunos que iriam assistir à aula ou no braço da cadeira do colega ou
então, sentados no chão [...]. (JOÃO, 2003).
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A situação caótica da escola seguiu até a reforma geral forçada pela manifestação
dos alunos. Entretanto, mesmo após a reforma a escola continuou decadente porque a
baixa qualidade do ensino já havia se consolidado em todo Brasil.
Apesar da existência de manifestações por melhorias no interior do colégio não foi
registrado nenhum acontecimento similar organizado fora dos muros da escola por
moradores ou membros de associações de bairro. Os representantes do Partido dos
Trabalhadores e os membros progressistas da igreja católica, os dois grupos mais
expressivos do local, não colocam a escola como prioridade em suas bandeiras de luta.
Podemos explicar essa falta de defesa do colégio considerando que: primeiro, eles
(os dois grupos citados) entendem que os problemas vivenciados pela educação pública
são gerais, nacionais, logo seria necessário um governo popular para executar as reformas
capazes de solucionar os problemas da educação geral e local; segundo, ambos os grupos
mantêm escolas onde são oferecidas educação alternativa, o que equivale dizer que eles
não acreditam na educação oficial da forma como a mesma se apresenta; terceiro, a falta
de militantes dispostos a debaterem e construírem saídas alternativas para os problemas
educacionais do bairro é um grande empecilho para o desenvolvimento político desses
movimentos populares.
Considerando o contexto apresentado acima o Colégio Castelo Branco saiu
perdendo porque sua importância histórica e social ficou esquecida e, assim, ele passa a ser
mais uma escola pública decadente em meio a tantas outras existentes na cidade.
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3.2.4. As interações entre o colégio e o bairro

Em Periperi nas décadas de 60 e 70 era possível criar laços de integração entre o
colégio e o bairro. Com uma população de apenas 68. 98765 pessoas morando no Subúrbio
Ferroviário era bem mais fácil criar laços de amizade entre as pessoas. Os depoimentos
demonstraram uma certa integração entre os moradores e o Colégio Castelo Branco
durante esse período. Da mesma forma que aconteceu com a qualidade do ensino a
integração escola/bairro também foi caindo na medida em que a população foi expandindo.
Para Conceição a participação da comunidade local na escola “era uma verdadeira
integração, as mães ajudavam na elaboração das festas”. (CONCEIÇÃO, 2004). José nos
conta que “a relação era muito boa, pois a população estava muito satisfeita com a
inauguração de uma escola pública no subúrbio”.
A satisfação dos moradores com a criação de uma nova escola estabeleceu uma
relação de respeito entre eles e a instituição, por causa, tanto da necessidade de estudar
como pela novidade que foi a implantação da escola.
Pinho acrescenta o rigor e a popularidade do corpo docente como elementos
importantes que ajudaram a cultivar o respeito pela escola: “Havia um certo respeito com o
colégio, talvez por ser um Ginásio Estadual como era visto pelos pais. O corpo docente era
conhecido no bairro como rigoroso. (PINHO, 2003).
Como a maioria da população se conhecia e o sentimento de vizinhança era forte,
tornou-se mais fácil, também, conservar o patrimônio escolar. A escola também era menor
e sua expansão só ocorreu com a passar dos anos. Muitos alunos eram vizinhos dos
professores que, por sua vez, conhecia os pais dos seus alunos. Então era possível manter
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Fonte: IBGE – Censos Demográficos 70/80/91 e contagem da população de 1996.
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uma relação mais “harmoniosa” dentro da escola. Sem falar que o modelo educacional da
época tinha como um dos seus princípios o controle do comportamento. Esse conjunto de
elementos transmitia uma imagem de coerência da escola perante a população.
Mesmo no contexto tumultuado da década de 80 as relações entre escola e bairro
tiveram seu espaço. Na fala de Marta (2003) é possível perceber o esforço do corpo
docente em promover atividades de integração.
[...] fizemos um desfile aqui na comunidade resgatando alguns aspectos
do subúrbio, e nós colocamos todos os alunos na rua, mil e poucos
alunos. Acho que nós éramos loucos, eu diria, e os professores
colaboravam porque também queriam fazer um pouco do que a gente
fazia, mas não tinham coragem [...] de colocar os alunos na rua.

As ações tinham, também, o objetivo de mostrar a importância do colégio e o
potencial dos seus alunos. Dessa forma, foram desenvolvidas atividades no “[...] pátio da
Secretaria de Educação com uma exposição dos materiais que eles (os alunos) fabricaram
na própria escola em parceria com a comunidade”. (MARTA, 2003).
Outras ações foram empreendidas no sentido de levar a comunidade66 local para
dentro da escola.
[...] Meus alunos saem daqui, se apresentam em outras escolas primárias
fazendo palestras, apresentando os trabalhos. Eu tento trazer pessoas da
comunidade, o ano passado eu fiz uma atividade [...] eu trouxe 15
pessoas da comunidade todas com curso de nível superior pra falar com
meus alunos de 3º ano [...]. (MARTA, 2003).

Este tipo de atividade é importante porque coloca o aluno que está saindo do
Ensino Médio em contato com moradores do bairro que já cursaram o Ensino Superior.
Isso motiva os jovens que, de certa forma, passam a enxergar a possibilidade de evoluir
nos estudos, uma vez que outros moradores também conseguiram avançar neste sentido.
Mesmo precisando “abrir-se” para o bairro a escola não conseguiu manter uma
cultura que incentivasse o uso do bem público para fins de socialização entre instituição
66

Comunidade é entendida nesse trabalho como os habitantes, os moradores de um certo local ou região.
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escolar e comunidade. As atividades ocorridas nesse sentido foram de iniciativas dos
professores como vimos nas atividades organizadas por Marta.
Campos (1989, p. 90) ressalta a importância social da escola para os moradores da
periferia dizendo que “o fato de ser um equipamento social, tem outras implicações: a
escola é o único local, na maioria dos bairros, onde é possível alguma atividade associativa
dos trabalhadores aí residentes e muitas vezes o único equipamento social através do qual
se presta um serviço público”.
Os moradores percebem essa importância da escola e passam a criticar a
“distância” entre ela e o bairro. João denuncia essa postura excludente da escola quando
fala que: “o Castelo Branco sempre foi fechado para a comunidade, ainda hoje [...] os
muros da escola são cada vez mais levantados. Eu acho que isso causa um afastamento
muito grande [...]. A escola ainda está muito fechada para a comunidade”. (JOÃO, 2003).
Os “muros” existem tanto no sentido literal como no sentido metafórico. Talvez os
diretores tenham medo de permitir a participação popular dentro do colégio porque

Esse movimento democrático de organização e mobilização dos
trabalhadores ameaça também por essa via o clientelismo político que,
em várias ocasiões, buscou (e continua buscando) o controle do espaço
escolar. Um dos meios utilizados, nesse sentido, é o de impedir as
reuniões de moradores nas escolas. A luta por esse espaço passa ao rol
das reivindicações relacionadas com a escola e a educação. (CAMPOS,
1989, p.93).

Ou então a escola tenha tentado melhorar essa relação entre ela e os moradores,
mas sem obter êxito. Marta (2003) nos dá uma pista dizendo que “eles (a comunidade)
convidam a escola (para certos eventos) [...], mas os alunos não se interessam por ir”.
Porém, de uma coisa devemos ter certeza: “[...] ocupar a escola vai diminuir muito
o aumento da violência, da marginalização, do uso de bebida alcoólica. Muitos dados
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negativos aqui no Subúrbio podem se reverter, mas a escola continua fechada”. (JOÃO,
2003).
Se a escola não conseguiu criar uma relação de participação entre ela e a
comunidade, foi, também, porque os moradores contribuíram para que a escola criasse
uma imagem negativa deles. Conforme Nascimento (2004)

Na época em que eu estudei lá a comunidade não conservava o colégio
ao contrário destruía. Quem usava a escola eram os mesmos que jogavam
futebol na quadra, eles pulavam o muro para irem jogar bola. Eles
quebravam banheiro, vidraças, faziam buracos no muro para poderem
entrar na escola.

Porém, a mesma ex-aluna percebe que houve mudanças significativas:

A escola era, digamos assim, um “olimpo” onde alguns poucos
iluminados tinham acesso e os que não tinham ficavam de fora e ainda
tinham que respeitar. Eu acredito que a partir dessa época, mais ou
menos 1985, começou a haver uma reação da comunidade contra essa
postura da escola, então a escola pública começou a se rever enquanto
instituição que serve à comunidade. (NASCIMENTO, 2004).

Um outro espaço que poderia ser utilizado para incentivar a participação da
comunidade dentro do colégio é o momento de reunião com os pais, coordenadores
pedagógicos e o corpo docente, contudo, “as reuniões de pais [...], quando existem, são,
em geral, voltadas para repreender as mães sobre o ‘mau’ comportamento e o ‘baixo
rendimento’ dos filhos”. (CAMPOS, 1989, p.86). Santana reforça a afirmação de Campos
dizendo que “as reuniões aconteciam, mas era aquela velha história: ‘seu filho perdeu a
unidade’, sempre o trivial”. Nascimento (2004) completa dizendo que: “nas reuniões se
falava de como estava a escola, conversava com os pais dos alunos que estavam com
alguma dificuldade ou com problema de disciplina [...], falava das notas e faltas, somente”.
Pelo que foi mostrado acima, fica evidente que se não for através de iniciativas
pessoais de docentes, direção, moradores e estudantes que promovam a interação entre o
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bairro e a escola o Colégio Castelo Branco poderá se tornar uma “ilha” dentro de Periperi
cercada por um muro que divide dois mundos que, hoje, não conseguem se comunicar.
Sobre as festas e comemorações ocorridas na escola as notícias indicam que o
folclore, o São João, entre outras, tinham um lugar reservado nas comemorações anuais.
“A festa do folclore era muito forte principalmente na disciplina do professor Raimundo.
Ele passava trabalhos e as meninas se vestiam de baianas [...] tinha roda de capoeira [...].
Tem coisa que hoje em dia eu passo para meus alunos que eu aprendi naquela época [...]”.
(NASCIMENTO, 2004).
O conteúdo da disciplina usado de forma criativa, ou seja, explorando os vários
aspectos da festa do folclore, marcou o aprendizado da ex-aluna Nascimento.
A organização das festas na década de 70 contava também com o apoio dos
estudantes que se integravam à direção do colégio com a intenção de promover os eventos.
“Existia um Grêmio que, junto à direção, organizava eventos tradicionais como:
festa dos estudantes, datas cívicas, São João, etc. Como a escola dispunha de uma Banda
Marcial e, também, de uma Banda de Baile, aos sábados havia festa também”. (PINHO,
2003).
A professora Conceição (2004) lembra que “todos os eventos eram festejados:
paradas cívicas, olimpíadas, festivais, dia das mães com distribuição de enxovais, grupo
folclórico, etc.”.
Esses eventos citados por Conceição eram comuns nas décadas de 60 e 70. A
cultura dessa época valorizava a promoção de eventos coletivos no interior da escola,
principalmente os eventos com características assistencialistas como a entrega de enxovais.
Apesar de não aparecer nenhuma referência política sobre os eventos, o acontecimento dos
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mesmos também era um bom momento para convidar políticos e personagens “ilustres” do
bairro ou de fora para fazerem discursos.
Atualmente alguns professores tentam retomar as comemorações na escola. João
(2003) afirma que: “hoje (2003) já teve uma festinha de confraternização no São João
tentando resgatar essa questão do meio ambiente, da vida do sertão [...] e foram atividades
feitas também pelos professores”.
É importante ressaltar que não houve nenhuma referência sobre a comemoração de
aniversário da escola (2 de junho). Aliás, essa data deveria ser uma das mais importantes
do calendário festivo do colégio, mas a desvalorização geral da memória contribuiu para
que a referida e relevante data ficasse esquecida.
No contexto do crescimento urbano as influências sobre a rotina do bairro e da
escola são bem visíveis. Segundo Marta (2003),

[...] Periperi evoluiu pouco, um subúrbio como Periperi não tem um
cartório onde você possa autenticar documento você tem que ir para a
cidade [...] o posto de saúde é precário. [...] Tínhamos um clube social,
que é o Flamenguinho, mas agora também vai se arrastando e o que eu
percebo é que as pessoas que moram em Periperi quando elas alcançam
um padrão de vida razoável elas saem daqui por conta da distância, por
conta da violência, por conta dessas coisas elas saem daqui e porque fica
distante do centro da cidade pra quem tem uma vida cultural intensiva
[...].

Como Marta apontou é muito difícil para um morador que possui pretensões
profissionais e culturais permanecer no bairro depois que alcança uma renda mais estável
que lhe permita morar mais próximo a uma zona onde a vida cultural é mais intensa e
plural. Quem deseja cursar o nível superior, por exemplo, tem que sair do bairro e o
mesmo acontece com aqueles que procuram emprego, que pretendem fazer tratamento de
saúde, etc. Isso faz da preocupação de Marta uma realidade bem presente no cotidiano dos
moradores de Periperi.
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Nessa outra fala de Marta (2003) a idéia de perda do sentimento de vizinhança
reaparece vinculada às condições precárias de vida de seus alunos que também são
moradores do bairro.

O que nós percebemos é que Periperi era um subúrbio pequeno, era um
lugar onde as pessoas podiam conviver harmoniosamente, mais
ultimamente é muito complicado. Nós estamos cercados de áreas de
moradias de pessoas de baixa renda, desempregadas. Nossos alunos
moram nos arredores, lugares sem infraestrutura nenhuma, são pessoas
muito sofridas.

Santana (2004) chama a atenção para a influência do crescimento urbano sobre o
aumento da violência. Segundo ele “a violência aflora na escola. Cresceu a cidade a
violência aflora [...] devido ao espaço negado às pessoas ou por preconceito de questões
sociais, políticas, religiosas [...]”. Santana também apontou a amplitude do problema
indicando a causa do mesmo que, para ele, está relacionado à negação do espaço social ao
indivíduo. Nesse sentido a escola tem uma grande parcela de culpa porque não foi
competente o suficiente para, pelo menos, esclarecer a comunidade local sobre as várias
conseqüências desse crescimento urbano.
A beleza ambiental também se perdeu com o crescimento desordenado. “A
população cresceu loucamente. Perdeu-se o verde e chegou o cimento”. (SANTANA,
2004).
Nascimento (2004) desabafa dizendo: “o que me deixa mais triste aqui em Periperi
é a poluição da praia [...] eu não consigo me acostumar porque eu fui criada na beira da
praia”.
O Colégio Castelo Branco quando foi fundado tinha o objetivo de atender a
população local que
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Não podia se deslocar [...]. Hoje em dia se eu colocar meu filho numa
escola em Periperi não será lá no Castelo, por conta dessa explosão
populacional. As famílias mais tradicionais que vivem aqui a mais tempo
não colocam seus filhos no Castelo Branco elas preferem colocar os
filhos em um bairro do centro ou numa escola particular em
Periperi.(NASCIMENTO, 2004).

Com o depoimento acima Nascimento evidencia a influência direta do crescimento
populacional no funcionamento da escola que, por sua vez, expandiu em matrículas, mas
não melhorou em estrutura física e qualidade de ensino.
A evolução da população fez também com que a demanda do colégio mudasse suas
características socioeconômicas.

Quem está estudando no Castelo Branco atualmente são os filhos dos
moradores das invasões das Malvinas, da Nova Constituinte, etc. Na
minha época eram os filhos dos ferroviários, dos trabalhadores do Pólo
Petroquímico, da Marinha e outros. Os que têm mais condições
financeiras colocam seus filhos em escolas públicas no centro da cidade
ou em escolas particulares. O Castelo Perdeu sua referência de escola
boa.
(NASCIMENTO, 2004).

São esses alunos das “invasões”, das habitações precárias, das famílias
desestruturadas, filhos de pais e mães desempregados que herdaram o Colégio Castelo
Branco e seus problemas sem perspectivas de solução.
A professora Marta (2003) traduz, de forma bem realista, essa falta de perspectiva
dos alunos do colégio afirmando que

[...] eles não tem perspectiva nenhuma [...] eles vêm para a escola sem
definição de vida, os nossos alunos, de algum tempo pra cá, estão se
tornando alunos passivos, alunos que querem tudo pronto [...] talvez seja
pela condição de vida que eles construíram [...] essa condição de vida que
eles têm, talvez por conta disso, [...] reflita no comportamento deles [...]
então os próprios pais também vêem a escola com muito descrédito, eles
não procuram a escola, então o que eu percebo é que esse aluno vê a
instituição escolar como algo que não é sério que tem um caráter de
informalidade, [...] ninguém mais perde de ano, não, todo mundo agora
tem que ser aprovado, por diversas circunstâncias eles acham isso, então
eles não fazem esforço nenhum.
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A comunidade local também é apontada como responsável por esse processo de
degradação dos laços escolares devido à sua ausência da instituição, criando, assim, uma

[...] relação de decadência, nem cobrança existe, porque eles pouco vêm
aqui na escola, numa reunião de pais pouquíssimos vêm. A escola
também é muito grande, poucas pessoas trabalhando, é humanamente
impossível demonstrar competência de trabalho aqui, para demonstrar
[...] você também demonstra que é um suicida, é assim que eu vejo
educação hoje. (MARTA, 2003).

Apesar dos problemas o colégio ainda ocupa lugar central na memória social
daqueles que acompanharam de alguma forma sua trajetória. “[...] Acredito que por mais
de uma década o Castelo Branco foi o único Ginásio naquela área toda do subúrbio. Ele foi
uma alternativa para as pessoas que faziam da 5ª a 8ª série”. (NASCIMENTO, 2004).
A seguinte fala ressalta alguns aspectos da importância do colégio:
O Castelo Branco, inegavelmente, era a escola onde todas as pessoas
confiavam em colocar seus filhos. Eu me lembro que a escola era
constantemente freqüentada por políticos, deputados que, mesmo sem ser
época de campanha, visitavam a escola. A Secretaria de Educação
também visitava a escola porque naquela época isso acontecia. Era a
escola mais procurada por todas as pessoas, também, me parece, que era
o único ginásio, mas não era só por isso era pela qualidade [...] e pela
confiança. (MARTA, 2003).

Mesmo reconhecendo que a escola era o único ginásio público da época, Marta
enfatiza a presença, na escola, da Secretaria de Educação e de políticos como sendo
indicadores da importância que o colégio possuía nas primeiras duas décadas de
funcionamento. Mas, com certeza, a qualidade do ensino e a confiança no corpo docente
foram as principais características positivas do Colégio Castelo Branco até o final da
década de 70.
O colégio foi tanto uma alternativa educacional para o bairro como também um
marco na evolução da escola pública na cidade de Salvador. Principalmente na “outra”
cidade que é o Subúrbio Ferroviário sempre esquecido e discriminado, mas que também
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registrou sua história na cultura escolar fundando um Ginásio que ajudou a formar e
desenvolver várias gerações que prosseguiram na busca da cultura letrada que é um
elemento tão raro e ausente na vida do suburbano da cidade.
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REFLEXÕES FINAIS

A atuação de um grupo de classe média do bairro de Periperi foi importante para a
instalação do Colégio Castelo Branco porque nesse mesmo período não era muito comum
acontecer manifestações sociais populares por melhorias nas condições de vida na região
ferroviária. Essas manifestações só passaram a ser mais freqüentes depois da construção da
Avenida Suburbana em 1970, momento que caracteriza oficialmente a urbanização do
Subúrbio Ferroviário. Com essa urbanização surgiram também os problemas que passaram
a ser denunciados pelos moradores.
Portanto, era mais difícil acontecer grandes manifestações populares por escola
antes desse crescimento urbano porque os movimentos sociais no local não estavam
voltados para este tipo de reivindicação. Daí a importância de um grupo ter tomado a
iniciativa de criar um ginásio público no local.
No que diz respeito à perda gradual da qualidade do ensino no Colégio, ela não
pode ser vinculada somente à questão da distância geográfica entre subúrbio e centro.
Como vimos a qualidade do ensino foi declinando ao passar dos anos, logo, ela existiu no
Colégio mesmo com todos os problemas impostos pela distância.
Isto nos leva a suspeitar, principalmente, de um descaso governamental com a
formação dos professores. Ou seja, com o tempo os professores melhores preparados
foram sendo substituídos por outros com formação deficiente baseado numa visão
tecnicista, o que refletiu diretamente na perda da qualidade do ensino no colégio.
Num colégio onde a baixa qualidade se consolidou o crescimento urbano
desordenado só fez agravar mais ainda a situação caótica do ensino. O Colégio Castelo
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Branco não estava e não está preparado para administrar o crescimento de sua demanda
que aumentou com a expansão populacional.
Nos depoimentos vistos de professores e alunos prevalece a tristeza por saber que
um dia o colégio funcionou bem. E as tentativas de resgatar a estima da escola, se
continuarem nessa direção, serão sempre frustradas porque são tentativas isoladas.
Essa decepção dos depoentes também está presente em relação a todo o bairro que
um dia já foi possível morar com dignidade e tranqüilidade. As mudanças ocorridas da
época do subúrbio romântico até hoje são vistas, em geral, como involução e não como
progresso. O choque causado pela urbanização na temporalidade específica do lugar foi
muito forte e de conseqüências imensuráveis.
Quanto ao ensino as perspectivas escolares apresentam-se sem definições mais
precisas e o Colégio Castelo Branco oferece hoje, de fato, um único atrativo: o diploma de
Nível Médio.
A impressão transmitida pelos depoentes é que não adianta transformar a escola
sem transformar o local. No processo de declínio social do Subúrbio Ferroviário o colégio
também declinou e a recuperação da qualidade de ensino no mesmo não pode ser feita de
forma que se considerem apenas os problemas locais que atingem a escola.
Os problemas presentes na política educacional brasileira como: baixos salários,
desvalorização da carreira de magistério, prédios escolares degradados e outros, devem ser
considerados quando se tratar de busca por soluções para a recuperação do ensino no
Colégio Castelo Branco. Isto também equivale a dizer que os problemas enfrentados pelo
colégio que dependem de decisões nacionais não serão solucionados tão cedo.
A comunidade local, porém pode criar mecanismos de interação com o colégio que
venham a interferir na busca de sua qualidade de ensino. E esses mecanismos de interação
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podem ser formulados em conjunto entre a direção da escola e os movimentos sociais
existentes e atuantes no bairro. Mas, alguns entraves se apresentam: primeiro porque a
direção do colégio não tem tradição de se relacionar com os movimentos sociais locais e
segundo que os movimentos sociais em Periperi não possuem objetivos educacionais
definidos em relação ao ensino público, o que dificulta uma aproximação com os mesmos.
Sendo assim, o descaso governamental com o ensino público, a inércia dos
movimentos sociais locais e a falta de perspectivas sociais dos habitantes são elementos
que reforçam e justificam as memórias dos moradores e os estimulam a viverem de
lembranças e desacreditarem de um futuro melhor.

Figura 12. Entrada principal do Colégio Castelo Branco.
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