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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo geral analisar a gestão do Colégio Estadual Helena
Magalhães (CEHMA)no intuito de entender como se efetiva a participação dos sujeitos
sociais da instituição e do bairro do Beiru, no processo de planejamento e desenvolvimento de
ações socioeducativas e práticas pedagógicas. A partir deste objetivo, buscou-se responder o
problema:como se dá a interação entre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães e os
atores sociais da escola e do bairro do Beiru no processo de planejamento, organização e
desenvolvimento das ações socioeducativas e práticas pedagógicas? Deste modo, trata-se de
uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, com a coleta de dados obtidas por meio de
observações, questionários, entrevistas e consulta a documentos, visando, com isto, entender
como a escola e comunidade local se relacionam. Após a imersão no campo empírico e
análise dos dados, conclui-se que a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhãesainda não
efetivou, em sua prática, uma gestão plenamente democrática, uma vez que o estudo
evidencia a não consolidação dos princípios fundamentais para este modelo de gestão na
escola, dentre eles: o Colegiado Escolar e Associações Estudantis atuantes, autonomia escolar
e participação popular na gestão da escola. Entretanto, reconhece-se que o CEHMA, apesar
das limitações e entraves de uma escola pública, caminha a passos largos para desenvolver,
efetivamente, uma gestão participativa e democrática, por ser uma instituição comprometida
com a comunidade escolar e local, com um histórico de parceria e projetos socioeducativos
junto à comunidade do Beiru, além de possuir um ambiente organizacional que favorece e
contribui para alavancar ainda mais esta relação.
Palavras-chave:Gestão Escolar.
Beiru.Projetos Socioeducativos.

Participação.Colégio

Estadual

Helena

Magalhães.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the Helena Magalhães State College (CEHMA)of Management
in order to understand how effective the participation of social subjects of the institution and
Beiru neighborhood in the process of planning and development of socio-educational and
pedagogical practices. From this objective, we sought to answer the question: How is the
interaction between the management of Helena Magalhães State College and social actors of
school and Beiru neighborhood in the planning process, organization and development of
socio-educational and pedagogical practices? Thus, it is a qualitative research study type of
case, with the collection of data obtained through observations, questionnaires, interviews,
and documents, aiming, with this, to understand how the school and local community relate.
After immersion in the empirical field and data analysis, it is concluded that the State College
management Helena Magalhães has not made effective in his practice, a fully democratic,
since the study highlights the non-consolidation of the fundamental principles: for this model
management at the school, among them, the school Board and active student associations,
school autonomy and community participation in school management. However, it is
recognized that the CEHMA, despite the limitations and obstacles in a public school, walking,
striding to develop effectively a participatory and democratic management, being an
institution committed to the school and local community, with a history partnership and socioeducational projects with the Beiru the community, as well as having an organizational
environment that promotes and contributes to further leverage this relationship.
Keywords: School Management. Participation. State College Helena Magalhães.Beiru.
Socio-Educational Projects.
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INTRODUÇÃO
Uma das funções da educação é transformar o aluno em um cidadão crítico, consciente
do seu papel de sujeito social, capaz de se inserir na sociedade, transformando-a num espaço
mais igualitário e com mais justiça social. Por isto, é fundamental que a escola promova um
ensino crítico e libertário, que desenvolva a formação plena do indivíduo, através da sua
percepção de mundo, que este se reconheça como um sujeito autônomo e dotado de cultura,
de modo que possa agir com consciência e responsabilidade na sociedade em que vive.
Este entendimento é importante porque, na maioria das vezes, existe um abismo entre
os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e a realidade do contexto sociocultural que
vivencia os alunos e isto faz com que a escola apresente um ensino desconexo e fragmentado,
que provoca o distanciamento entre o educando e o ambiente escolar, realidade que
impulsiona os processos de exclusão, comprovado pelo número expressivo de crianças e
adolescentes que abandonam os estudos.
Este panorama demanda ações que perpassam por políticas públicas no setor, mas,
também, por reformas na dinâmica interna da escola, notadamente em sua estrutura
administrativa e pedagógica. Uma escola que promove uma gestão centralizadora, autoritária,
que não dialoga com os sujeitos que fazem parte do segmento escolar e da comunidade local
tende a desenvolver um ensino reprodutivista e alienante, que não contribui para a melhoria
educacional. Desta maneira, é a partir do entendimento de que as práticas de gestão
influenciam no desenvolvimento das relações sociais travadas no contexto escolar como
também repercutem no resultado pedagógico alcançado que este trabalho de pesquisa se
insere.
A proposta de discussão em pauta é imprescindível para a educação na sociedade
contemporânea, como também, faz parte de questionamentos e preocupações pessoais, sendo,
portanto, resultado de experiências e inquietações passadas e presentes. No passado, como
estudante de uma escola pública de um município do interior da Bahia, experimentava
situações e conflitos em sala de aula, resultados da falta de autonomia e liberdade, período em
que imperava uma educação tradicional, com imposições de regras rígidas e hierarquizadas,
próprias de uma conjuntura política ditatorial das décadas de 1970 e 1980.
Nesta época, vivenciava atitudes autoritárias da escola, com práticas pedagógicas
centradas em métodos rígidos e severos, sendo o professor a autoridade máxima em sala de
aula. Entretanto, mesmo sem compreender o contexto sociopolítico da época, como
adolescente rebelde e questionadora, a autora não compactuava com esta dinâmica escolar.
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Assim, trazia indagações e inquirições em sala de aula sobre as atitudes dos professores e
assuntos e temas que não compreendia e estas ações eram consideradas comportamento
irrequieto e subversivo trazendo consequências e punições que iam desde castigos verbais,
físicos até ficar em recuperação final de todas as unidades de uma disciplina, ou de todas em
conjunto, o que quase culminou com a perda do ano letivo. Nesse ambiente, a escola era local
em que predominava imposições de comportamentos, repressão, reprodução e cerceamento de
liberdade e não um local de interação e prazer, sentimentos desconhecidos à época.
Nos anos seguintes, como professora da Educação Básica, o desafio principal
centrava-se na melhoria das práticas pedagógicas e um dos imperativos que se avizinhava era
a necessidade de implementação de uma prática de ensino mais contextualizada, dinâmica e
horizontalizada, na contramão de uma educação tradicional que ainda impera na maioria da
sala de aula, mesmo nos dias atuais. Este formato tradicional culmina, muitas vezes, na falta
de sintonia dos alunos com a dinâmica escolar e com os conteúdos desenvolvidos na sala de
aula, resultando em alheamento, baixa frequência e evasão.
Esta realidade impulsiona as inquietações e preocupações presentes, agora,
corroborada pela atuação como pesquisadora de educação, na qual busca-se entender os
mecanismos que permeiam o processo educativo e sua influência na melhoria e qualidade do
ensino. Sendo assim, o presente trabalho resulta das constantes indagações sobre como é
possível promover um trabalho educativo voltado para uma perspectiva humana,
transformadora, mesmo com os desafios que surgem e que interferem no trabalho pedagógico
e uma das possibilidades é promover mudanças estruturais na unidade escolar,
principalmente, nas práticas de gestão.
De acordo com Ferreira e Aguiar (2004), é necessário uma gestão escolar
comprometida com as demandas sociais e com a formação humana, que impulsione a
convivência democrática entre os diversos agentes sociais e educativos, ou seja, uma gestão
que dialogue com o outro no sentido de superar as estruturas de poder autoritário que
permeiam as relações sociais e as práticas educativas, a fim de se construir uma humanização
das relações neste contexto.
Para este alcance, a gestão escolar precisa, antes de tudo, ser pautada em princípios e
finalidades definidas coletivamente, que os setores envolvidos com o processo educativo
fomentem ações e práticas educativas voltadas para a consecução de uma aprendizagem
consistente, com projetos educacionais articulados à realidade do aluno, possibilitando a
escola construir sua própria identidade. Nesta perspectiva, defende-se uma gestão
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colaborativa, que integre os diversos segmentos da instituição e da localidade onde a escola
está inserida, para que juntos, possam deliberar sobre questões administrativas e pedagógicas
nos espaços e órgãos coletivos da escola, além da participação de todo segmento escolar na
elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP), fazendo da escola um espaço
cidadão e democrático.
Ciente disso, este trabalho adentra na dinâmica escolar do Colégio Estadual Helena
Magalhães - instituição pública que trabalha com o Ensino Fundamental e Médio, localizada
no bairro do Beiru, local onde se concentra importantes manifestações culturais e projetos
sociais - no intuito de contribuir com a discussão sobre as ações colaborativas e dinâmicas
que integrem a escola, os sujeitos educativos e a comunidade do bairro. Assim sendo,
formula-se a seguinte questão: Como se dá a interação entre a gestão do Colégio Estadual
Helena Magalhães (CEHMA) e os atores sociais da escola e do bairro do Beiru no
processo de planejamento, organização e desenvolvimento das ações socioeducativas e
práticas pedagógicas?
Diante de tal questionamento, parte-se do pressuposto de que é importante a escola
favorecer um diálogo com a comunidade do bairro em que está localizada, no sentido de se
produzir um intercambio relacional entre ambos, que resulte em uma

educação mais

significativa para o aluno e, nesta perspectiva, formula-se o objetivo geral que é analisar a
gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães no intuito de entender como se processa a
participação dos sujeitos sociais da instituição e do bairro do Beiru no processo de
planejamento e desenvolvimento das ações socioeducativas e práticas pedagógicas. Para
responder a este objetivo, os objetivos específicos são:


Construir conhecimentos sobre o contexto do bairro do Beiru e do Colégio Estadual
Helena Magalhaes;



Analisar a gestão da escola em seus aspectos estruturantes, administrativos,
pedagógicos, sociais e interacionais;



Analisar a gestão escolar do CEHMA a fim de identificar as ações e práticas
educativas voltadas para interação com a comunidade escolar e comunidade local;



Verificar osprojetos e conteúdos desenvolvidos na escola que são voltados para a
problematização da realidade do aluno e valorização da cultura local.
Visando responder ao problema da pesquisa e aos objetivos propostos, questiona-se:
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Como se estrutura a dinâmica organizacional da escola, principalmente, no que tange a
sua estrutura física, administrativa, pedagógica, social e interacional?



Como estão compostos e de que forma atuam os espaços coletivos de decisão
existentes na escola?



Quais mecanismos, ações e práticas de gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães
favorecem ou impossibilitam a participação dos atores sociais da escola e da
comunidade local?



Quais programas e conteúdos pedagógicos desenvolvidos pela instituição de ensino
buscam problematizar e valorizar a realidade sociocultural e histórica do bairro Beiru?

Relevância da pesquisa
Esta pesquisa tem relevância nos campos social, ambiental, cultural e das tecnologias
sociais porque se discute a necessidade da interação entre escola e comunidade, enquanto um
vetor importante na formação de sujeitos e espaços educativos, além do desenvolvimento de
metodologias que contemplem conteúdos vinculados às práticas do cotidiano.
Dessa forma, este trabalho contribui para as pesquisas acerca das experiências
populares na gestão das políticas sociais e educacionais, no fortalecimento dos mecanismos de
promoção e participação social, ampliando a discussão em torno do empoderamento dos
atores sociais para alcançar um modelo de desenvolvimento mais humano e mais sustentável.
A proposta visa compreender e refletir sobre a importância da gestão escolar e suas
práticas mas, também contribuir para a construção de conhecimento sobre as escolas que
fazem parte do bairro do Beiru, fomentando novos saberes e descobertas sobre esta
importante região, palco de luta e resistência de um povo negro, que produz e reproduz
diariamente sua cultura e seu modo de ser e viver. Além disso, este trabalho de pesquisa
assume uma relevância social quando busca não somente ser um veículo para alcançar um
título acadêmico, mas objetiva contribuir com propostas efetivas e projetos que visam
fomentar novas tecnologias e conhecimentos para a melhoria da educação.
Organização dos capítulos
Desta maneira, recorrendo a um referencial teórico atualizado e abrangente, em que
convergem autores que trabalham com as categorias principais desta pesquisa, quais sejam
gestão escolar, participação, comunidade escolar e local, e tendo por base sua prática efetiva,
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como aluna e como professora, a autora caracteriza com nitidez a importância de uma gestão
democrática e colaborativa com vistas a produção de um conhecimento significativo e
contextualizado, que contribua para a formação cidadã dos educandos.
Deste modo, este relatório de pesquisa é apresentado em quatro capítulos e a
conclusão.O capítulo inicial, de introdução, aborda de maneira geral o objeto de estudo,
bem como os problemas da pesquisa, os objetivos que se pretendeu alcançar, as questões
norteadoras entre outros. No Capítulo 1, intitulado Contexto do bairro do Beiru, é abordado
os aspectos físicos, naturais, socioculturais, econômico e político desta região, como também
o registro histórico do bairro e os personagens que fizeram e fazem parte deste local.Paralelo
a isto, analisa-se os principais problemas estruturantes da localidade, com ênfase nos projetos
e programas sociais e culturais. Para subsidiar estas questões, conta-se com o auxílio de
autores como Reis (2003); Pedreira (1973); Fernandes (2003); Carlos (2007); Serpa (2002),
Santos (2013) Nunes e Souza (2007), além das contribuições de publicações como o Jornal do
Beiru (2002); Cartilha Beiru (2007) e depoimentos pessoais de Ribeiro (2015), subsidiados
por dados oficiais dos órgãos estatais e sites.
O Capítulo 2, intitulado Colégio Estadual Helena Magalhães, contextualizaa escola
e seu sistema de organização e gestão, com ênfase em seus aspectos físico, administrativo,
pedagógico, humano, técnico e histórico. O capítulo apresenta ainda uma base teórica acerca
do que se entende por gestão escolar e os mecanismos que permeiam o processo de gestão
democrática. Para auxiliar nesta abordagem, o capítulo conta com as ricas contribuições de
autores como Luck(2009), Libâneo (2001); Veiga (1998); Vitor Paro (2010, 1994, 1992);
Cury (2002); Ferreira (2000, 2004); Freitas (2000); Silva (2005); Demo (2001); Bordenave
(1994); Aguiar (2008); Padilha (2001), além de depoimentos pessoais, que foram
fundamentais para contextualização da fundação do CEHMA.
O Capítulo 3, intitulado Ações e projetos socioeducativos do CEHMA, enfatiza a
interação entre a escola e comunidade, analisa a importância da participação popular nos
projetos e atividades da escola. O texto também traz uma discussão sobre a formação política
do sujeito a partir desta integração. O capítulo apresenta ainda os programas e projetos
produzidos pela escola, do passado e do presente, que contaram com a contribuição da
comunidade escolar e local e os que tiveram o Beiru como tema. Nesta abordagem, conta-se
com as contribuições de Bordenave (1994), Demo (2001), Dowbor (2006), Gadotti (2008,
1992), Giroux (1997), Freire (2009), Ferreira (2000), Leite e Barbato (2010), Mc Laren
(1997), Paro (2002), além de depoimentos pessoais.
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O Capítulo 4, apresenta o percurso metodológico, a análise dos dados e o resultado
da pesquisa. Na oportunidade, analisa-se o modelo de gestão implementado pelo CEHMA e
a forma como se processa a interação com a comunidade escolar e do entorno nos projetos da
escola, o nível de participação dos atores sociais nestes projetos e ações sociais. Analisa-se
também os espaços coletivos e interativos que dispõe a escola, principalmente os órgãos
colegiados como o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Projeto Político Pedagógico.
O texto apresenta os resultados da pesquisa a partir da análise dos dados coletados. Para isto,
apresenta-se as contribuições de Yin (2001), Marli André (2013), Brandão (2007) e Konder
(1991) entre outros. O capítulo traz ainda algumas contribuições e propostas para novas
práticas educativas.
Por fim, nas Considerações finais, o texto retoma, de forma sucinta, os temas que
foram tratados na pesquisa, além de trazer um esboço dos caminhos percorridos para
responder o problema da pesquisa e alcançar os objetivos propostos.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO DO BAIRRO BEIRU
A luta pela vida faz da periferia um espaço de resistência (ARAÚJO, 2010).

Há uma extensa definição na literatura geográfica sobre conceitos de lugar e bairro
que possibilitam ampliar o leque de compreensão sobre estas categorias. Em uma perspectiva
marxista e dialética, alguns autores analisam o conceito de lugar sempre buscando não
dissociar o local em relação ao contexto global e toda implicação que esta dinâmica carrega,
uma vez que o local é visto como um espaço de reprodução da ideologia global capitalista,
sendo que a globalização tende a dissolver a concepção de lugar ao buscar sua fragmentação e
homogeneização, retirando sua individualidade e idiossincrasia (SANTOS, 1994: CARLOS,
2007).
Segundo o geógrafo Milton Santos (1994), o lugar apresenta uma permanente
mudança, resultado da própria lógicada sociedade e das inovações técnicas que estão sempre
transformando o espaço geográfico. Para o autor, a concepção de lugar tem tudo a ver com a
própria definição de espaço, ou seja, tudo que existe num lugar se relaciona com os outros
elementos desse lugar, sendo que neste contexto globalizado, o lugar representa o espaço de
resistência e coexistência, pois é, ao mesmo tempo, singular e global. Deste modo:
[..] é no lugar que reside a única possibilidade de resistência aos processos perversos
do mundo, dada a possibilidade real e efetiva da comunicação, da troca de
informação e da construção política. Assim, o lugar é o espaço do acontecer
solidário. Estas solidariedades definem usos e geram valores de múltiplas naturezas:
culturais, antropológicos, econômicos, sociais e financeiros (SANTOS, 1994, p. 97).

Por sua vez, Carlos (2007) corrobora com este entendimento quando aponta o lugar
como ponto de articulação entre a mundialização e o local, enquanto espaço concreto
possibilita ser sentido e apropriado, sendo a base da reprodução da vida. Para a autora, lugar é
onde o homem habita na cidade, onde vivencia seu cotidiano e seu modo de vida; onde as
pessoas se locomovem, trabalham, passeiam, onde se apropriam e dão formas as coisas. É,
portanto, o espaço vivido. Para esta, “são as relações que criam o sentido de lugar, que só
podem ser compreendidos em suas referências, produzidas por um conjunto de sentidos
impressos pelo uso”. (CARLOS, 2007, p.17-18). Assim, lugar é visto como uma dinâmica
social, onde se convive, experimenta, onde se vive as práticas sociais e os sujeitos interagem e
se constituem enquanto citadino. E o lugar pode ter no bairro, o seu espaço de referência.
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Em relação às definições sobre o bairro, a literatura geográfica traz algumas definições
sobre o mesmo e estas conceituações ressaltam os diferentes aspectos sociológicos,
urbanísticos como também administrativos. Seabra (2003 apud ARAÚJO 2010) traz a ideia
de que para ser bairro uma certa espacialidade da cidade precisa congregar duas
características principais:uma vida imediata e relações de parentesco e vizinhança, além de
possuir uma tessitura cultural e histórica que a singulariza no conjunto da cidade.
Na percepção de Serpa (2002), os bairros devem ser vistos como lugares de ação,
como espaços vividos e sentidos, como lugares da experiência. Segundoo geógrafo, os bairros
possibilitam e condicionam as redes de relações sociais, de vizinhança, parentesco, de
amizade e também as redes associativistas, como igrejas, terreiros, associações de moradores
e outros. Assim, o bairro é um espaço específico do conjunto da cidade, que tem movimento
próprio, na qual as pessoas vivenciam e comungam de experiências com as famílias, com as
vizinhanças.
Deste modo, o bairro não é apenas um espaço físico, demarcado, uma divisão
administrativa da cidade, mas é também um lugar de referência, onde se vivencia experiências
e histórias. É, portanto, o lugar onde as pessoas deixam suas marcas referenciais nos lugares
de convivência e constroem suas relações diárias, de familiaridade, vizinhança, onde as
pessoas congregam identidade e história, como também os hábitos comuns.
Estas conceituações, acrescida de um cotidiano marcado pela busca incessante por
espaço digno de moradia e de políticas sociais, pelas táticas de sobrevivência dos seus
moradores, o seu passado de luta e resistência, tudo isto faz parte do bairro do Beiru, recorte
deste trabalho, e estes elementos o transforma em uma localidade singular dentre os bairros
que compõem o miolo da cidade.
Beiru, que no decorrer da sua história passou e ainda passa por um processo de
apagamento da sua memória histórica e cultural, sendo o ápice deste processo a mudança do
nome do bairro. Isto porque em 1985, o presidente do Conselho de Moradores do Beiru
apresentou proposta de alterar o nome da localidade. De acordo com a reportagem “Beiru
quer mudar de nome para acabar com rimas e trocadilhos” (TRIBUNA DA BAHIA,
29/05/1985), a justificativa para esta ação era que havia uma analogia entre o nome Beiru e a
violência da região, como também as possibilidades de rimas imorais que a palavra Beiru
sugeria (Anexo A). Assim, sem qualquer instrumento legal, como a votação da Câmara
Municipal ou Diário Oficial, a localidade passou a se chamar Tancredo Neves, nome do expresidente mineiro, morto em 1985, antes de tomar posse (CARTILHA BEIRU, 2007).
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Entretanto, em 2005, a Associação Carnavalesca Mundo Negro, o Fórum Comunitário
em Defesa do Beiru e outras entidades promoveram diversas ações como passeatas,
intervenções públicas, abaixo assinado e ofícios encaminhados aos órgãos públicos e diversas
empresas prestadoras de serviços, buscando resgatar o nome original do bairro (CARTILHA
BEIRU, 2007) obtendo alguns resultados, tais como alguns órgãos e serviços, a exemplo dos
letreiros dos ônibus trazerem a inscrição Beiru/Tancredo Neves, marcando uma conquista da
comunidade beiruense. Assim, as pessoas do bairro se uniram em busca da afirmação do
nome Beiru e conquistaram o antigo nome atrelado a Tancredo Neves, ficando o bairro com
dois nomes.
As atitudes retrógradas, como mudar o nome do bairro, só fazem com o tempo se
encarregue de apagar a memória da comunidade, principalmente das novas gerações, as
marcas identitárias negras do bairro, principalmente o porquê do nome de Beiru (CARTILHA
BEIRU, 2007). Para o produtor cultural e ativista social Roberto Santos, em palestra na
ocasião da proposta de criação do Museu do Beiru, que priorizava a conservação da história e
memória do bairro, este processo de apagamento da memória e identidade do povo beiruense
ao longo do tempo impõe a necessidade de se resgatar o nome originário do lugar, [...] “o
sangue corre na minha veia quando ouço falar em Beiru. É preciso resgatar a memória de
nossa história afro-brasileira. Não podemos deixar que o nome de um dos primeiros donos das
terras seja trocado por Tancredo Neves” (SANTOS, 2010).
Para a professora e líder comunitária Norma Ribeiro, que também participou como
palestrante neste evento, chamar a localidade de Tancredo Neves é trair a memória dobairro:
Beiru não pode ficar a sombra em um momento político nacional de mudança da
história. Não podemos deixar que adversários se apropriem de nossa memória. Não
podemos esquecer do massacre cometido pela Igreja Católica contra o nosso povo
negro, das igrejas que foram construídas em cima dos terreiros de Candomblé, dos
sangues que foram derramados. É preciso ter um discurso único neste momento a
favor do Beiru (RIBEIRO, 2010).

Deste modo, é importante registrar que, apesar dos dados oficiais apresentados neste
trabalho trazerem o nome Tancredo Neves, a pesquisadora adota uma postura política ao
conceituá-lo como Beiru, corroborando com os segmentos sociais e moradores do local que,
nos tempos atuais, empreendem esforços no sentido de resgatar o nome original do bairro.
Desta maneira, enveredar pela história do Beiru é fazer uma releitura da historiografia
oficial, uma vez que a mesma sempre foi contada a partir da versão de uma elite dominante
que sempre valorizou e endeusou os grandes acontecimentos e grandes personagens, sem
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contudo, dar visibilidade às classes menos favorecidas, ou seja, é refazer o caminho
percorrido, em busca de se resgatar a maneira de como se organizou e se desenvolveu “o
processo de colonização e povoamento da população negra de Salvador e a forma de como
uma população marginalizada sobreviveu ao processo de exclusão e de segregação social,
étnico racial e espacial” (MARTINS; SOUZA, 2013, p. 266).
É preciso, portanto, preservar a história do Beiru, fazendo com que as pessoas que
contribuíram para a formação e desenvolvimento desta localidade sejam lembradas e não
esquecidas pelas novas gerações, recontando, assim, a história das personagens que fizerem e
fazem parte da história do bairro, apontando os elementos históricos, culturais e sociais que
compõem sua configuração. É imperativo que se faça o resgate do capital cultural e social do
Beiru, valorizando a sua rica história, a história do seu povo, verdadeiros construtores do
local.
Por fim, recontar a história do bairro Beiru é trazer subsídios para a produção de
conhecimento que se transforme em conteúdos pedagógicos que possam fazer parte do
currículo escolar, principalmente, das instituições de ensino local. E, neste sentido, este
capítulo é dedicado a contar alguns aspectos importantes da riqueza histórica, social, política e
cultural da localidade.
1.1 CONFIGURAÇÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E ESPACIAL DO BEIRU
O bairro Beiru encontra-se situado no miolo de Salvador. O miolo situa-se na parte
central do município de Salvador, ocupa cerca de 115 km², do total de 313 km² da cidade,
representa cerca de 37% da área de Salvador e situa-se entre a BR 324 e a Avenida Luiz
Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela (FERNANDES, 2003). Por sua vez, o
Beiru ocupa 1,60 km², com 160,21 hectares de área (SALVADOR, 2015a). Em relação à
delimitação do bairro, Salvador sempre teve uma falta de unicidade neste quesito, o que
dificulta reunir informações sobre certa área. (LIMA; PENA; FERNANDES, 2011). Isto se
confirma no caso do Beiru que, historicamente, manteve uma estreita relação com o bairro do
Cabula.
Em 2010, um projeto que envolveu acadêmicos e técnicos de várias instituições
oficiais, com levantamento de dados, consulta a fontes secundárias e participação direta da
população, resultou na publicação Caminho das Águas (SANTOS; PINHO; MORAES, 2010),
trazendo novas contribuições para o atual modelo de delimitação. Este trabalho aponta o
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Beiru e o Cabula pertencentes a Regiões Administrativas distintas sendo, portanto, bairros
autônomos.
A divisão da cidade em Regiões Administrativas (RA's) corresponde às áreas de
jurisdição das Administrações Regionais que se refere o art.4° da Lei n° 3.688, de 28 de
novembro de 1986 (SALVADOR,1986), ratificada pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano - PDDU, Lei Municipal nº 6586/2004 (SALVADOR, 2004) e constituem-se em
unidades espaciais de referência para fins de planejamento e gestão. Com isto, a Região do
Cabula fica com a RA XI e o Beiru com a RA XII, esta última com 14 bairros ou localidades
(ibidem).
No que concerne aos limites geográficos do bairro, são os seguintes: ao Norte; com o
bairro da Sussuarana; a Noroeste, com Mata Escura; a Oeste, com Estrada das Barreiras; a
Sudoeste, com Engomadeira e Cabula; a Sul, Narandiba; a Sudeste com Cabula VI; a Leste,
com o Arenoso e Nordeste, com bairro de Novo Horizonte.
Importante reiterar que, apesar de alguns documentos e publicações conceituarem a
localidade como Tancredo Neves, a pesquisadora, conforme anunciado anteriormente, por
uma postura política, neste trabalho conceitua-o como Beiru. Outra situação a acrescentar é
que o bairro do Arenoso, por força da delimitação política dos bairros, encontra-se separado
do Beiru, mas, neste trabalho, por considerar que o local faz parte da história social e cultural
do Beiru, desde a sua formação, torna-se difícil fazer esta dissociação, por isso não há
distinções das localidades em algumas informações e referências. No mapa dos bairros de
Salvador (Figura 1), é possível ver a localização do Beiru e outras localidades.
Em relação à população, a localidade do Beiru possui 50.416 habitantes, que
corresponde a 1,85% da população de Salvador (IBGE, 2010), com uma densidade
demográfica de 31.025 (pop/km²). No ranking do número populacional, o bairro é o 9° mais
habitado de Salvador, sendo portanto, um dos bairros mais densamente povoado de todo
miolo.
Por sua vez, o Quadro 1 aponta o Beiru como o bairro mais populoso de todos os
bairros e localidades que pertencem a RA XII, sendo o mais densamente povoado, seguido da
Mata Escura, com 32.349 e Sussuarana com 28.809. Esta densidade populacional traz alguns
problemas que afetam diretamente os processos de desenvolvimento urbano e a consolidação
urbana, os custos de urbanização e de infraestrutura, os congestionamentos, a carência de
equipamentos públicos para suprir as necessidades da população entre outros.
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Figura 1: Limites do bairro
Fonte: Wikipédia (2015)

Bairros pertencentes a RA XII
Arenoso
Arraial
Barreiras
Beiru/Tancredo Neves
Cabula VI
Calabetão
Centro Administrativo da Bahia
Engomadeira
Granjas Rurais Pres. Vargas
Jardim Santo Inácio
Mata Escura
Nova Sussuarana
Novo Horizonte
Sussuarana

População Censo 2010
16.604
8.938
17.960
50.416
9.364
7.298
12.550
1.998
8.670
32.349
12.206
12.952
28.809

Quadro 1: População dos bairros pertencentes à RA's XII
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador (Censo IBGE, 2010).

Avaliando os dados sobre a população residente por faixa etária (Quadro 2), é possível
perceber que a idade compreendida entre os 20 a 29 anos é a que tem o número mais
expressivo de pessoas, comprovando uma população formada por jovens que estão aptos a
ingressar no mercado de trabalho.
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Ainda em relação ao quadro 2, é possível perceber que a faixa de idade dos moradores
que representam os jovens e adolescentes/estudantes de 10 a 14 anos, como também os de 15
a 19 anos, demonstra um equilibro neste público específico.
População Residente por Faixa Etária (Habitantes) - Beiru/Tancredo Neves
2010
0-4
5-9
10-14
15-19
20-29
30-39 40-49 50-59 60-69
3.988
3.598
4.193
4.224 10.676 9.442 6.387 4.905 2.433
Quadro 2: População residente por faixa etária
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador (Censo Demográfico IBGE, 2010).

70-79
819

Total
80 ou +
320

50.985

A partir desta análise, sucinta, sobre as configurações política, administrativa e
espacial do Beiru, passa-se a analisar como ocorreu o processo de desenvolvimento sóciohistórico do bairro. Assim, é possível entender os personagens que fizeram a história do bairro
e como ocorreu o processo de urbanização.
1.2 EVOLUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA E POLÍTICA DO BAIRRO
O bairro do Beiru tem sua dinâmica histórica e social ligada ao processo de ocupação
e povoamento que marcou a expansão territorial e urbana da cidade de Salvador,
especificamente, com a ocupação dos espaços vazios deixados pelos programas urbanísticos
implantados na localidade do Cabula em meados do século XX (SALVADOR, 1985;
FERNANDES, 2003). Entretanto, a sua formação tem raízes mais profundas, uma vez que a
sua gênese está ligada à figura de um ex-escravo chamado Gbeiru (CARTILHA BEIRU,
2007), como também das fugas empreendidas pelos escravos para a localidade, até então
coberta por abundante mata fechada, que lá chegando, formariam quilombos e terreiros de
candomblé (REIS,2003; PEDREIRA, 1973).
Esta dinâmica social está implícita no processo histórico que marca a identidade
cultural e social da região do Cabula, tendo o Beiru como espaço integrante, local que no
período colonial foi reduto do povo negro, escravos e libertos, que para lá seguiam, buscando
fugir da forte repressão advinda de uma elite dominante branca, representada, principalmente,
pelos senhores de escravos e dos poderes públicos que juntos promoveram uma cruzada
contra tudo que representava a identificação e valorização da cultura negra (PEDREIRA,
1973; GOMES, 1990; REIS, 2003).
Estes autores destacam a não passividade e resistência dos africanos e libertos aos
ditames e perseguições dos senhores e do aparato policial, situação que provoca tensões e
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conflitos. Para Reis (2003), os abusos físicos e a busca da liberdade motivaram as rupturas
contra a dominação senhoril, sendo a fuga para os quilombos uma opção bastante popular ao
longo da segunda metade do século XIX. A forma como estava distribuída a mobilidade
espacial dos negros urbanos em Salvador, pelos cantos e becos da cidade, facilitava o
processo de fuga para a periferia e matas fechadas, locais que ofereciam a proteção e refúgio
necessários aos cativos. De forma individual ou coletiva, as escapadas resultavam na
formação de inúmeros ajuntamentos dos negros nas cercanias da cidade, formando quilombos
e terreiros de candomblés:
[...] boa parte da vida comunitária africana foi reconstituída nos arredores da capital.
As colinas, matas, lagos e rios ai localizados serviriam de suporte ecológico ao
desenvolvimento de uma coletividade africana, independente, quase clandestina. A
cidade estava cercada de quilombos e terreiros religiosos. Eram comunidades
móveis, destruídas aqui para ressurgirem adiante, alimentados pelo fluxo
ininterrupto de escravos que sabiam tirar proveito da mobilidade propiciada pelo
escravismo urbano (REIS, p. 70, 2003).

De acordo com Gomes (1990), a preferência dos terreiros nas matas fechadas da
cidade era porque, sendo reprimidas, as práticas religiosas do candomblé tinham a segurança
destes locais para a realização dos cultos e davam mais privacidade para resguardar os
segredos dos rituais; a dependência dos elementos da natureza, como as árvores sagradas, as
fontes possibilitavam a liberdade das atividades religiosas. Por isso, a periferia de Salvador, a
exemplo de toda a região do Cabula, na qual o Beiru, historicamente faz parte, vai ser o
reduto dos quilombos e dos terreiros de candomblé.
Se esta intolerância ocorria contra o candomblé, de igual modo era com os quilombos,
que consistia em uma ameaça à ordem econômica e social do regime colonial escravocrata.
Pedreira (1973) lembra que desde cedo havia a preocupação do Poder Público e dos senhores
de escravos com a sua existência e a necessidade de pôr fim a estes lugares, com
determinações de penalidades severas para os negros fujões, que iam de castigos a marcas de
ferro no rosto e prêmios para quem os capturassem.
De acordo com o autor (ibidem), o Governador e Capitão Geral da Bahia, Conde da
Ponte, ferrenho perseguidor dos quilombos e terreiros de Candomblé, ao tomar conhecimento
da formação de qualquer um deles, providenciava o fechamento e posterior extinção, situação
que aconteceu com o Quilombo do Cabula. Assim, este passado histórico e identitário do
Cabula, da qual o Beiru faz parte, se consagra com um território negro, que no passado, servia
de refúgio para o escravo e liberto e hoje, se reafirma como uma região que tem inúmeros
terreiros de candomblé e onde a ancestralidade negra está fincada.
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Segundo Reis e Silva (1989) as autoridades associavam esta religião à quebra de
ordem ou “a brincadeira do diabo” (p.14, ibidem), considerando seus ritos supersticiosos e
eivados de feitiçarias. Os Poderes Públicos, aliados às elites locais, temiam a atração que a
religião exercia sobre outras pessoas, além dos escravos, visto que havia grande presença de
brancos nos terreiros.
Para os autores, o candomblé representa o papel político e reivindicação cultural dos
africanos na Bahia, levando o escravo ao enfrentamento direto contra as interdições e
proibições aos ritos sagrados. Por isso, os assaltos constantes aos terreiros, a destruição dos
objetos de culto e a prisão dos participantes, atos que ressaltam a intolerância da dominação
escravista “o candomblé participou de contestação aos senhores, mas foi atuando fora dela
que ele desenvolveu e sistematizou um estilo de resistência que viria amortecer a queda dos
africanos na escravidão” (REIS; SILVA, 1989, p. 16).
Assim, este histórico de perseguição aos quilombos como também aos rituais e
costumes dos cultos às divindades ancestrais africanas demonstram a importância da luta e
resistência da população negra, situação que muito contribuiu para o enfrentamento ao
sistema ideológico colonial, sistema este pautado em exploração da mão de obra escrava
(REIS; SILVA, 1989). Além disto, apesar da perseguição histórica aos elementos culturais de
matriz africana, estes rituais sobrevivem, apesar do controle do Estado e das perseguições e
atos de intolerância de outras manifestações religiosas, tanto no passado histórico quanto nos
dias atuais.
Entretanto, a história do Beiru, principalmente no que concerne à sua formação e
evolução, apresenta lacunas e controvérsias, demandando mais pesquisas sobre o assunto. Por
conta desta dificuldade, blogs, sites, jornais, como o Jornal do Beiru, uma publicação
impressa e online, produzida pela comunidade local, entre 2002 a 2005, também a Cartilha
Beiru, da Associação Comunitária e Carnavalesca Mundo Negro, lançada em 2007 pela
Fundação Pedro Calmon, além de entrevistas e relatos orais, são fontes importantes para esta
pesquisa uma vez que trazem informações sobre a origem da localidade, além de contribuírem
para o resgate e valorização da identidade negra do bairro, principalmente em relação a figura
do negro Beiru.
Segundo o Jornal do Beiru (2002) e a Cartilha Beiru (2007) o negro escravizado Beiru,
cujo nome em ioruba é Gbeiru, foi um escravo da Fazenda Campo Seco, que chegou ao Brasil
no século XIX e posteriormente foi comprado pela família Silva Garcia. Em 1845, ele ganhou

29

parte da fazenda que pertencia à família Garcia. Estas fontes apontam que Beiru tornou-se
uma liderança negra no bairro e referência para os escravos da fazenda.
Este fato é corroborado por Eldon Araújo Lage, o Gijo, filho do terreiro São Roque,
uma comunidade Angolana situada na localidade, que em entrevista ao Jornal Correio da
Bahia (2005) explica que uma área desta fazenda chamada Capoeirão, teria sido doada em
1845 a Gbeiru que a partir de então, tornou-se o responsável pela administração de toda a
fazenda e escoamento das frutas abricó, fruto de massa amarela bastante consumido na época,
que atraiu ao local negros fugidos, alforriados, mulatos e caboclos, que tiveram o apoio do
escravo (Anexo B).
De acordo com estas fontes, essas terras, após a morte de Beiru, voltaram à posse da
mesma família de origem, já que Preto Beiru como era chamado, não tinha herdeiros diretos.
Os Hélio Silva Garcia, em gratidão a Beiru, resolveram homenageá-lo, dando o nome Beiru à
sua fazenda, conforme consta na escritura da fazenda datada do final do século XIX. Como
não tinha herdeiros diretos, após a morte do escravo, os herdeiros da família Silva Garcia
requereram em cartório a parte que havia sido doado e acabou vendendo toda propriedade, em
1910, para Miguel Arcanjo de Souza, um Babalorixá, que viria a fundar um Terreiro de
Candomblé.
Esta mesma edição do Correio da Bahia (2005) traz o depoimento do historiador Cid
Teixeira, o qual analisa a possibilidade viável de que as descobertas de Gijo tenham
fundamento, uma vez que por conta do bairro do Beiru ter sido zona de quilombo, estes fatos
podem ser verdadeiros. Teixeira aponta ainda que apesar de nunca ter investigado sobre o
Beiru, conheceu o Pai de Santo Miguel Arcanjo e seus filhos, Sinhorzinho e Guilhermina,
mas o historiador admite que não sabe detalhes sobre suas vidas.
Assim, no local onde se situava a casa grande da Fazenda Beiru, surge, em 1912, a
Nação de Amburaxó, vertente da nação Angola, na área conhecida como Jaqueira da
Cebolinha, que atualmente dá nome ao Largo do Anjo Mau. Na década de 1920, parte da terra
foi comprada por José Evangelista de Souza, o Cazuza, que arrendou e vendeu pequenos lotes
de terra, formando assim o bairro do Beiru (CORREIO DA BAHIA, ibidem; JORNAL DO
BEIRU, 2002; CARTILHA BEIRU, 2007).
De acordo com estas publicações, entre os anos de 1938 e 1944, Miguel Arcanjo de
Souza moveu uma ação de despejo contra Manoel Cyriaco, que não vinha pagando os
honorários das terras arrendadas. O caso só foi resolvido anos mais tarde, com a expedição de
mandato de reintegração de posse das terras. Após a disputa, em 1979, ocorreu a
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desapropriação das terras dos herdeiros, e, com isto, o bairro passa por um processo de
urbanização e povoamento que marca sua configuração atual (ibidem).
1.2.1.O processo de ocupação e a urbanização do bairro
Mas a formação e evolução da localidade apresenta outros desdobramentos. Um
deles, relaciona-se com o processo de urbanização de Salvador, marcado pela expansão
periférica, principalmente, em direção à região do Miolo da Cidade, porção norte da cidade,
onde a urbanização aconteceu de forma acentuada e desordenada, principalmente no Cabula,
o que vai contribuir, decisivamente, para a ocupação e povoamento do Beiru (FERNANDES,
2003, BRANDÃO, 1978).
Vários fatores contribuem para esta ocupação, principalmente, a forte migração
populacional para Salvador, que passa a ocupar a área do miolo, além do investimento estatal
nos conjuntos habitacionais e sistemas viários no Cabula, na década de 1970, situações que
vão acelerar o processo de expansão periférica, com as famílias de baixa renda, numerosas e
cada vez mais pobres, ocupando os espaços vazios deixados pelos investimentos habitacionais
(FERNANDES, 2003).
Deste modo, ao mesmo tempo em que se investia nos loteamentos urbanizados do
Cabula, abria-se brechas para a proliferação dos loteamentos clandestinos e ocupações
espontâneas ou informais, principalmente nas áreas de declives e baixadas, nos lugares de
difícil acesso, marcando o processo de invasões e ocupações de terrenos em Salvador. Milton
Santos, em seu livro que trata do centro de Salvador, já analisava o fenômeno “para o Sul,
belos palacetes, rodeados de jardim, residências dos burgueses ricos, donos de terra; para o
norte, formavam-se bairros habitados pela classe média pobre” (SANTOS, 2008, p. 46).
O fenômeno das ocupações em Salvador inicia-se na década de 1940 e prossegue nas
décadas seguintes, de forma mais acentuada, caracterizando-se pela posse coletiva de áreas
públicas ou privadas, onde os grupos excluídos levantavam as construções e garantiam a
ocupação da área invadida, dividindo, posteriormente, em lotes (BRANDÃO, 1978). Para a
autora, com a demanda populacional, ocorre a abertura de novos loteamentos em áreas
próximas aos espaços já ocupados. Entretanto, estes lotes eram inacessíveis para a maioria da
população, que passa a ocupar áreas já ocupadas pela população de baixa renda. Estas
ocupações caracterizam-se pela posse coletiva de áreas públicas ou privadas, onde eram
levantadas rapidamente construções precárias, garantindo a ocupação da área invadida, depois
eram, rapidamente, divididas em lotes (BRANDÃO, 1978).
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Nesta dinâmica social, as casas eram construídas de forma espontânea e informais,
muitas vezes por seus próprios moradores, em sistema de autoconstrução, em loteamentos
clandestinos e sem respaldo da lei, ou seja, eram lotes sem infraestrutura adequada, na qual as
famílias construíam suas residências em áreas íngremes e baixadas. Estudos feitos pela
Prefeitura Municipal de Salvador – Modelo de Uso e Ocupação do Solo do Município para a
área do Miolo da Cidade (SALVADOR, 1985) comprova que a região de Narandiba aglomerado que ocupa os maciços ao longo da Estrada das Barreiras e envolve o Beiru,
Engomadeira, Barreiras, Dois Irmãos e Narandiba, grotões mais distantes da via principal e
áreas mais desvalorizadas, foram ocupados por invasões.
Segundo o relatório de dados do Projeto PROMORAR/BEIRU (BAHIA, 1982), a
ocupação do Beiru se evidenciou a partir do ano de 1976, época em que teve início o Projeto
Narandiba, que visava a urbanização do Cabula. De acordo ainda com os dados deste relatório
(Anexo C), o acesso ao bairro do Beiru era feito de forma precária, pela Estradas das
Barreiras. Com o melhoramento do acesso, a partir da implantação de infraestrutura no local,
o processo de invasão se intensificou, de forma desordenada, ocupando as vertentes dos vales,
ainda inabitadas, que até então, eram utilizadas para plantações (ibidem).
Desta forma, no período de 1980 a 1983 houve um processo acelerado de ocupação
das áreas vazias do miolo (SALVADOR, 1985), sendo que no Beiru, o registro mais intenso
ocorreu na área de Santa Bárbara, atual Rua Bahia, segundo informações de Norma Ribeiro
(2015), líder comunitária que participou diretamente do processo de ocupação.
Para Soares (2007) a forma de ocupação do espaço segue a lógica do capital e do
mercado imobiliário, que reserva os lugares mais apropriados para a classe abastada, fazendo
com que os despossuídos ocupem os lugares vazios que não servem a este mercado. Deste
modo, “o Estado estando a serviço do capital e da classe dominante, deixa a população à
própria sorte, redundando em espaços periféricos de urbanização precária, resultado da
segregação socioespacial” (SOARES, 2007, p. 4).
Esta configuração marca o processo de urbanização de Salvador e, consequentemente,
a formação do bairro do Beiru, que resultou em uma segregação socioespacial com acentuada
diferenciação étnica e de classe, concretizada na pobreza e exclusão social, carência de
infraestrutura e dificuldade de acesso aos serviços públicos. Algumas pessoas que
vivenciaram o processo de ocupação e que lembram como era o Beiru naquele tempo, trazem
seus depoimentos. P.S., nascido e criado no Beiru e hoje é pastor da comunidade, lembra
como se deu sua participação no processo de ocupação:
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[...] a gente pegava a enxada. Era só mato. Na ânsia da invasão, a gente vinha, tirava
o mato e dizia: este terreno é meu. [...] O terreno depois era vendido de boca, não
tinha contrato. A invasão era um movimento nacional [...] Isto fez com que
aumentasse o índice de moradores do Beiru, que cresceu desordenado [...]. [P. S,
pastor e morador do bairro, 2015].

Por sua vez, a senhora R. D.T, há 40 anos morando no bairro, quando era criança, saiu,
junto com a família, do bairro da Boca do Rio, em Salvador, e veio morar no Beiru, até então
uma localidade com poucas casas, rodeadas de chácaras e fazendas frutíferas, possibilitando,
assim, andar com tranquilidade pelos caminhos abertos que davam acesso a outras
localidades. Naqueles tempos, segundo R. D. T, esta atravessava um caminho de terra, onde
hoje é a Avenida Paralela, para ir a outra ponta, no atual bairro do Imbui, visitar parentes, ou
quando ia, para o bairro vizinho da Liberdade vender frutas, e, muitas vezes, esta, juntamente
com as amigas, tomavam banho como também lavavam louças nas bicas e fontes do Beiru,
sem medo e receio de violência, fato que não ocorre na atualidade. De acordo com a
moradora:
[...] aqui era uma maravilha a vida do Beiru naqueles tempos, hoje, não se pode
fazer isso porque a violência não deixa. Antes, a gente ia pra bica, batia roupa,
levava água na cabeça, hoje a bica virou esgoto e local perigoso [..] a gente dormia
de porta aberta, sem medo. [...] não tinha maldade nenhuma. Já alcancei muitas
coisas boas. O pior do Beiru, hoje, é a violência. As crianças hoje de 10 e 11 anos
andam com armas na mão; não tem nada na cabeça e podem fazer mal a qualquer
pessoa. (R.D. T, moradora do Beiru, 2015).

Assim, o processo de formação e evolução do Beiru revela, de um lado, a história de
uma população carente soteropolitana, que convive nesta relação desigual mas, por outro
modo, mostra a força de um povo negro, que na luta pela sobrevivência, encontra formas de
não se deixar abater. Aos poucos, a população local vai lutar pelo processo de urbanização e
aquisição dos serviços públicos como também pela regularização fundiária, situação que
demanda esforço, barganhas políticas, conquistas e retrocessos.
No decorrer da história do Beiru houve muitas tentativas de regularização dos
terrenos. A primeira tentativa ocorreu com o Decreto nº 25.144, de 13/03/1976, que declarou
a área, zona de interesse social pelo Governo do Estado (BAHIA, 1976); também o Decreto nº
27. 005 de 20 de novembro de 1979 (BAHIA, 1979), além de outras tentativas de
regularização fundiária, a exemplo de 800 lotes em 1989 (LIMA, 2005).
Entretanto, até os dias atuais, alguns moradores ainda lutam pela regularização
jurídica das suas residências, conforme pronunciamento de Norma Ribeiro e outros
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moradores, em audiência na Câmara Municipal de Salvador, evento que teve a participação da
Defensoria Pública da Bahia, Secretaria de Desenvolvimento da Bahia (SEDUR), Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e moradores do bairro (LUZ,
2011). Outras demandas históricas que vão acompanhar a trajetória da população beiruense é
a busca por melhoria na infraestrutura e instalação de equipamentos públicos.
Ao longo do seu processo de formação, o Beiru já contou com estudos da área e
projetos de intervenções, a exemplo do Projeto PROMORAR/BEIRU (BAHIA, 1982),
projeto de intervenção em área de moradia subnormais, resultado da política de habitação do
Governo Federal (Anexo C). Este projeto previa, dentre outras coisas, a melhoria das
condições de moradia, serviços e equipamentos públicos para as pessoas de baixa renda,
contemplando, assim, o bairro do Beiru, em Salvador.
Outros projetos de mapeamento e informações sobre o local foram feitos pela
Prefeitura Municipal (Anexos D, E), com coleta de dados básicos sobre os bairros de baixa
renda, na qual Beiru estava incluído (SALVADOR, 1980; 1983). Por fim, o Projeto Beiru, de
1985, que previa melhorias no bairro e adjacências (A TARDE, 08/05/1985). Este projeto de
urbanização (Anexo F), que deu a configuração atual ao bairro, estava sob a responsabilidade
da Empresa de Habitação e Melhoramentos da Bahia (HAMESA), empresa estatal que trouxe
benefícios para a localidade, mas, por outro lado, deixou parte da população insatisfeita
(TRIBUNA DA BAHIA, 30/01/1986).
Isso porque alguns destes projetos resultaram em serviços de infraestrutura,
saneamento básico e instalação de equipamentos públicos, mas outros não saíram do papel ou
foram aplicados de forma descontinua (LIMA, 2005). De acordo com a autora, as políticas de
gestão urbana feitas no bairro não resolveram os problemas, principalmente de infraestrutura,
uma vez que as intervenções públicas não conseguiram alcançar a dimensão dos problemas
causados pelo processo de ocupação espontânea que contribuiu para a configuração atual da
área (ibidem).
Esta realidade comprova o descaso do poder público com a população de baixa renda,
situação que influencia nos indicadores econômicos e acarreta problemas de toda natureza
como a desigual formação educacional, degradação ambiental, desemprego e violência
urbana, mesmo com as ações pioneiras de movimentos coletivos na localidade.
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1.2.2 Os movimentos sociais e a as associações comunitárias

A trajetória do Beiru é marcada por um estigma de violência, vulnerabilidade social e
descaso, conforme apontam os jornais da época e os atuais (CORREIO DA BAHIA,
30/03/1984; A TARDE, 16/08/1988; 03/07/2005), situação que marca a configuração social
da localidade da atualidade. Esta trajetória de negação da sua condição de cidadania,
impulsionou a população a buscar formas de reverter a situação, através do ativismo social e
mobilização social das associações comunitárias, movimentos sociais e culturais que
existiram e ainda existem na comunidade.
Desta forma, por conviver com a precariedade nas condições de existência desde cedo,
a população local do Beiru e as lideranças locais foram, no passado, e ainda são, atualmente,
mesmo que de forma mais comedida, agentes sociais ativos que buscam alcançar direitos e
cidadania. Em um trabalho acadêmico do ano de 1983, (Anexo G) no qual analisa a estrutura
física e social do bairro, as autoras já apontavam o interesse dos moradores locais em
promover a integração social e reivindicatória na localidade, com os conselhos de moradores
e associações locais (TORRES; SAMPAIO, 1983).
Além disto, os relatórios de análise sobre o bairro e outros documentos feitos por
órgãos oficiais (SALVADOR, 1980; 1983; 1992) já apontavam a presença destes espaços
coletivos e a presença de lideranças locais que atuavam perante o Poder Público nas
reivindicações de melhorias na infraestrutura, calçamentos, saneamento básico, solução para
os problemas de desabamentos das encostas por conta da chuva, regularização dos terrenos,
implantação de equipamentos públicos no bairro, como escola, entre outros.
Os jornais do período comprovam a efervescência das movimentações coletivas da
população local em torno dos seus direitos. Na época havia movimentos e passeatas contra os
órgãos estatais, como a HAMESA, por exemplo, que atrasava os serviços de urbanização da
localidade; reivindicações contra precariedade no transporte público, falta de escola entre
outros. (TRIBUNA DA BAHIA, 30/01/1986). Nos tempos atuais, ainda há muito o que se
alcançar, por isto, os moradores lutam para conquistar direitos e melhoria nas condições de
existência, principalmente, os que moram nos lugares íngremes e baixadas do bairro, que têm
dificuldades em acessar os equipamentos e serviços públicos (A TARDE, 03/04/2004;
CORREIO DA BAHIA, 24/12/2006).
Segundo Corrêa (1995), o Estado, como um dos agentes da composição doespaço
urbano, atua na organização dos espaços implantando serviços e equipamentos públicos,
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elaboração de leis e normas vinculadas ao uso do solo entre outros. Entretanto, a forma
desigual de prover os serviços públicos faz deste agente um alvo de reivindicações por parte
da população que passa a exigir direitos, como a desapropriação, regulação do uso do solo,
investimentos públicos e infraestrutura. Para o autor:
[...] a forma de atuação do Estado provoca conflitos de interesses de diferentes
membros da sociedade, sendo que a tendência é que o Estado atue para satisfazer os
interesses da classe dominante que está no poder e isto provoca a segregação
socioespacial (CORRÊA,1995, p. 24).

Isto comprova que os investimentos das políticas públicas no país servem para
legitimar o status quo de uma classe hegemônica que busca se manter no poder e preservar
seus privilégios (AZEVEDO, 2003). De acordo com a autora, esta dinâmica social desmente a
visão de neutralidade do Estado que se apresenta como um organismo acima do bem e do mal,
com objetivos de estabelecer o bem comum para todos, mas que por trás desta falsa
neutralidade, serve apenas como um operador das forças do mercado, e, por extensão da
classe dominante (AZEVEDO, 2003).
Esta situação faz com que Sousa Santos (1998) defenda que o processo de
contratualização do Estado moderno está em crise, uma vez que não cumpriu seu papel no
contrato estabelecido, pois, separa, radicalmente, os incluídos dos excluídos e estabelece
critérios para sua inclusão ou não e isto provoca lutas e tensões constantes, que não são
resolvidos através de contratos. O autor faz referência ao contrato social promovido pelo
Estado moderno que buscou organizar a sociedade e criou paradigmas para a legitimidade das
leis e da governança, que tinha como pressuposto assegurar o bem estar econômico e social, a
segurança e identidade coletiva, assegurando o bem comum, mas que, com a crise, forma-se
uma horda de excluídos, a quem o autor chama de descontratualizados.
Este processo de exclusão, segundo Sousa Santos (1998), são formas do précontratualismo, no qual exclui os que estavam incluídos no contrato social sem perspectiva de
retorno e confisca os direitos de cidadania, enquanto o pós-contratualismo bloqueia o acesso à
cidadania dos grupos sociais candidatos a essa condição. O autor propõe a substituição do
velho contrato social por outro, menos vulnerável a proliferação de exclusão e novas
possibilidades democráticas, ou seja:
[...] uma nova epistemologia de conhecimento que promova a solidariedade e
emancipação; uma saída da estagnação e conformismo para uma postura mais
rebelde [...] um novo contrato social que abranja todos os povos e a natureza; que
mude a lógica da exclusão do pré-contratualismo e do pós-contratualismo para a
redescoberta democrática (SOUSA SANTOS, 1998, p.44-45).
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Corroborando com o autor, é preciso um reordenamento de poder, na qual haja o
protagonismo da sociedade civil nas tomadas de decisão; que se lute por um modelo de
desenvolvimento que garanta melhores condições de vida às pessoas, o empoderamento da
sociedade civil através da organização e da participação social, que haja a formação de
espaços de diálogo, em busca de conquistar direitos. Para isto, é necessário a formação de
uma consciência coletiva, com vistas a formação de uma organização popular no intuito de
diminuir a concentração de poderes e a exclusão da maioria da população, que na maioria das
vezes, desconhece seus direitos.
Segundo Gramsci (1982), o Estado é um palco de conflitos. Nesta condição, o Estado
atende as camadas sociais para atender a acumulação do capital e também para “acalmar” os
conflitos. Nesta correlação de forças existente em uma sociedade de classe, onde permeia a
desigualdade e a exclusão, os movimentos sociais surgem como forças contra hegemônicas
com objetivos de pressionar o Estado para que este promova as necessidades da população.
Para Gohn (2005), os movimentos sociais referem-se às ações do homem na história e
esta ação envolve o saber fazer, a uma práxis. Para a autora, não basta só as carências para se
produzir um movimento, mas envolve demandas que podem se transformar em reivindicações
através de uma ação coletiva. Deste modo:
[...] os movimentos sociais são ações coletivas, de caráter sociopolítico, construídos
por atores sociais, pertencentes a diferentes classes e camadas sociais que politizam
suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas
ações estruturam-se a partir de problemas e situações de conflitos e disputas.
(GOHN, 2005, p. 7).

Segundo a autora (ibidem) estas ações são desenvolvidas dentro de um processo social
e político que cria uma identidade coletiva, uma vez que todos buscam alcançar os interesses
comuns. Por isso, os movimentos sociais têm um caráter de solidariedade e cooperação.Daí a
importância da participação da sociedade civil nas organizações coletivas e movimentos
populares que buscam reivindicar direitos e alcançar cidadania. Mas, para isto, é importante a
conscientização e a organização da sociedade civil para lutar contra este cenário de
despossuídos ou descontratualizados, conforme aponta Sousa Santos (ibidem), no sentido de
que estes tenham vez e voz.
Estas concepções estão condizentes com a história de luta do povo beiruense, que, de
forma coletiva ou individual, lutou por melhores condições de vida, favorecido,
evidentemente, por uma conjuntura social e política, marcada pelo processo de
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redemocratização no país, no final dos anos 70 e meados dos anos 80 do século passado, que
impulsionou os movimentos de organização coletiva em prol da moradia e outros direitos
sociais (GOHN, 2005).
Entretanto, tanto no passado como no presente, há interesses divergentes entre as
lideranças locais que acabam acarretando disputas e conflitos, com alguns representantes
atrelados ao favorecimento dos políticos, fazendo da representatividade um espaço para
barganha e trampolim político, utilizando-se do cargo de liderança para alcançar cargos
eletivos, fato que aconteceu no Beiru, no passado, ou muitas vezes,estas lideranças são
cooptados pelos políticos de plantão para servirem de cabos eleitorais. Este perfil de algumas
representantes do bairro interferiu no processo de desenvolvimento do Beiru, como também
contribuiu para alguns retrocessos e equívocos, a exemplo da mudança do nome do bairro.
Mas, mesmo com estes percalços, as associações de bairro foram e ainda são
importantes espaços coletivos reivindicatórios na luta por melhores condições de vida,
principalmente, nos bairros periféricos de Salvador, reivindicando políticas públicas para a
comunidade local.Além de serem intermediárias entre a população e o poder público, as sedes
das associações de moradores, no passado, serviam como áreas de lazer, encontros das
pessoas para discussão sobre os problemas e demandas da comunidade, além de espaço para
formação de escolas comunitárias.
De acordo com Serpa (2002) a década de 1990 é marcada por um refluxo do ativismo
de bairro em um contexto de crise do movimento operário/sindical e do pensamento marxista.
Por isto, asassociações de bairros não têm o protagonismo de outrora, por conta de fatores
conjunturais da sociedade contemporânea, mas, são marcas da dinâmica social dos bairros de
Salvador e o bairro do Beiru não é exceção. Apesar de existir com menos intensidade, ainda
há algumas associações no bairro. Uma das mais antigas é a Associação e o Conselho de
Moradores do Beiru, mas há também a Sociedade Beneficente Unidos do Beiru, apoiada pela
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Fé (ACCAF), a Associação Comunitária
Carnavalesca Mundo Negro, Associação Beneficente Shekinah, a Associação Beneficente
Cultural e Religiosa Cajado de Prata (SANTOS, 2013), entre outras associações comunitárias
e beneficentes que prestam relevantes serviços à comunidade.
Este processo de formação e desenvolvimento do Beiru demonstra que, quando se
conhece a dinâmica sociocultural e histórica de uma localidade, com os elementos que a
compõe, desde seu patrimônio cultural, material, artístico e humano, seus aspectos físicos,
como também os problemas sociais e políticos que a envolve, passa-se a entender a sua
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identidade, reafirmando a certeza de que este patrimônio identitário precisa ser preservado, já
que é parte constituinte do local e uma das possibilidades é transformá-lo em conteúdo para
serem trabalhados na escola, sendo conhecimento para a nova geração.
Desta maneira, a cultura identitária beiruense se traduz na trajetória de luta e
resistência do seu povo, desde os primeiros habitantes, escravos e libertos, passando pelos
remanescentes negros e pobres, que lutam pelo direito à moradia, em uma cidade marcada
pelo processo de segregação socioespacial, e, por fim, pela labuta diária dos seus moradores,
homens e mulheres trabalhadores/as dos tempos atuais que buscam sobreviver e conquistar
direitos, sendo a ação coletiva e a mobilização social dos seus moradores, elementos
fundamentais para este alcance.
1.3 ASPECTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS DO BEIRU
A análise e caracterização dos indicadores econômicos, ambientais e sociais trazidas
aqui resultam da confluência de variadas fontes, dentre elas, a coleta de dados dos órgãos
oficiais, depoimentos dos moradores através de entrevistas e questionários obtidos no trabalho
de campo, análise teóricas e também as inferências pessoais feitas a partir das observações in
loco. A partir daí, é possível traçar um panorama mais amplo da realidade socioambiental,
econômica e política do bairro.
Na questão socioambiental, os bairros de baixa renda sofrem com problemas
ambientais, oriundos, dentre outros fatores, das condições sociais, a exemplo da má
distribuição de renda, agravado pelo processo de ocupação feita de forma desordenada e sem
controle. Isto ocorre porque no processo de urbanização acelerada, ao construir as moradias,
geralmente são retiradas as áreas verdes, sendo comum o acúmulo de lixo, fazendo com que
no período de chuva haja transtornos como alagamentos e desabamentos de encostas, com
perdas de vida, uma vez que as casas são construídas em locais inadequados e não oferecem
segurança:
A falta de emprego e de renda acarreta, diretamente, a desigualdade socioeconômica
na cidade e isso se reflete no processo de espacialização da pobreza. Por causa da
falta de unidades habitacionais e de um sistema funcional para pessoas de baixa
renda, elas procuram um espaço para se instalar, que, quase sempre, é um local
inadequado para moradia (BAZAN, 2008, p. 314).

De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Salvador é a segunda capital com maior percentual da população vivendo em
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invasões no Brasil, Segundo o estudo "Aglomerados subnormais", que usou como base os
dados do Censo Demográfico de 2010, 882.204 mil pessoas vivem em favelas em Salvador,
ou seja, 33% (ou um terço) da população (PITTA, 2013). Deste percentual, o IBGE aponta
que a maior parte está no Miolo, a exemplo de Nova Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro e
Beiru, bairros que sofreram processo de degradação da área, resultado dos impactos da ação
humana sobre seu meio (ibidem).
No caso da região do Beiru (RA XII), esta área se consolidou num ritmo acelerado,
com altos índices de ocupação do solo e sem nenhuma reserva significativa de espaços livres,
sendo que os vazios mais significativos são descontínuos, em áreas já densamente ocupadas
(SALVADOR, 2009), conforme demonstram as Figuras 2 e 3.

Figura 2 e 3: Áreas de ocupações espontâneas ou subnormais do Beiru
Fonte: Fotos da Autora, 2015.

Com o alto preço dos alugueis e sem poder aquisitivo, a população carente busca
moradia em locais sem uma infraestrutura adequada que lhe proporcione condições básicas
para uma moradia segura e confortável. Assim, as casas são construídas em aclives e
baixadas, com pouco espaço entre elas, dificultando o acesso de pessoas e serviços, conforme
Figura 2 e 3. Segundo ainda o estudo do IBGE sobre os Aglomerados Subnormais, mais de
50% dos domicílios em aglomerados subnormais se encontram em setores censitários com
predomínio de vias de circulação internas que não permitem a circulação de carros e
caminhões (IBGE, 2010).
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Esta situação determina a configuração do bairro do Beiru, com topografia acidentada,
não havendo um traçado definido para a circulação de veículos e pedestres, com as condições
de acesso através de ruas estreitas, escadarias, ladeiras, becos e travessas, marcando um
contraste entre a rua direta, menos íngreme, e as baixadas, que formam as transversais do
bairro, ver as Figuras 4 e 5. Esta topografia afeta a infraestrutura e condições de saneamento
básico uma vez que dificulta o acesso de caminhão de gás, ambulâncias e outras necessidades
básicas.

Figuras 4 e 5: Circulação interna no bairro
Fonte: Fotos da Autora, 2015.

No Beiru, uma parte significativa das ruas do bairro não possuem condições mínimas
para moradia, uma vez que são casas sem rebocos, ruas cheias de buracos e sem asfaltamento,
desprovida de saneamento, muitas delas construída em encostas, com sérios riscos de
desabamento. Nestas regiões mais íngremes e de difícil acesso, um dos serviços mais afetados
é a coleta de lixo (JORNAL DO BEIRU, 2011). Este setor é um dos mais críticos no bairro.
De acordo com a planilha enviada pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador
(LIMPURB), o bairro do Beiru faz parte da Gerencia de Operações (GEROP) II, e está
inserida no Núcleo de Limpeza (NL) 12, onde fazem parte outros bairros circunvizinhos.
Segundo a empresa, a coleta diária do lixo na localidade chega a 88% das residências
(LIMPURB, 2015).
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Embora este índice indique que a coleta obedece a padrões adequados, por conta
destes locais de difícil acesso, como encostas e declives, que nem sempre permitem o acesso
de veículos de coleta de lixo, o serviço fica comprometido. Isto porque, na maioria das vezes,
fica com o morador a obrigação de levar o lixo até as caixas coletoras, ação que, muitas vezes,
não coincide com o horário de passagem do caminhão de coleta. Por isto, o acúmulo de lixo
nas ruas e calçadas, principalmente nos muros que rodeiam as escolas, chama muito atenção
das pessoas que caminham pelas ruas do bairro.
Em relação ao serviço de água e esgoto, em contato com a Empresa de Água e
Saneamento (EMBASA), esta aponta que o acesso ao serviço de água atinge 97%, das
residências (EMBASA, 2015). Entretanto, em conversas informais com os moradores, estes
alegam a falta de abastecimento no bairro. Segundo P. S., pastor e morador local, em recente
desabastecimento, a população se serviu de tanques reservas da igreja que possibilitou
socorrer aos moradores para que pudessem suprir a carência de água no período de escassez.
No que concerne à energia elétrica, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
(COELBA), concessionária de serviço que atende ao bairro, quando em contato com a
empresa, esta não disponibilizou nenhum dado referente ao serviço na localidade, Em
resposta a solicitação, apenas indicou o endereço on line da empresa para obtenção de
informações. No portal da empresa consta que o Beiru é um dos bairros contemplados pelos
serviços oferecidos pela concessionária, tais como o Vale Luz, projeto da Coelba que prevê a
troca de resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia e o projeto de troca de
geladeiras usadas por outra nova (COELBA, 2015). Estas ações compensatórias possibilitam
diminuir o impacto do gasto com as taxas destes serviços.
No quesito energia elétrica e água encanada, é importante registrar que era muito
comum, no passado, a existência de ligações clandestinas de luz e água conhecidas como
“gatos”, como forma de captação dos serviços, que segundo Araújo (2010) são táticas de
sobrevivência, assim como a venda de produtos piratas nas feiras e nas barracas de rua.
Ainda sobre a organização social do bairro, a Prefeitura-bairro VIII que engloba a
região do Cabula/Beiru, recentemente inaugurada no bairro do Cabula, e atende ao projeto
Plano Salvador 500, da Prefeitura de Salvador, promoveu oficinas em diversas Regiões
Administrativas da cidade (SALVADOR, 2015b). A oficina contou com representantes da
RA XII, no dia 6 de dezembro de 2014, na Escola Municipal Maria da Conceição Santiago
Imbassahy, no Beiru, com o propósito de discutir com a população, um planejamento
urbanístico, ambiental, social e econômico para a região. Neste encontro, os líderes
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comunitários apontaram, além dos avanços e conquistas, as necessidades locais (ibidem). No
caso do Beiru, os principais problemas e reivindicações estão descritos no Quadro 3, a seguir.
- Organização do espaço dos feirantes; passeios públicos danificados e ocupados pelo comércio;
- Coleta de lixo irregular, principalmente no final de linha (quando o caminhão vem coletar, os
contêineres atrapalham o trânsito por estarem em locais inadequados na Rua Bahia);
- Fiscalização do trânsito no final de linha próximo a Escola Estadual Zumbi dos Palmares;
- Falta de união das lideranças em prol da sociedade para otimizar atividades com crianças na região;
- Ocupação indevida nas áreas de preservação nas adjacências do Condomínio Arvoredo;
- Falta de segurança, lazer, infraestrutura, coleta de lixo adequada;
- Poucas linhas de ônibus;
- Saneamento básico, esgoto a céu aberto;
- Falta de creches.
Quadro 3: Principais problemas e reivindicações dos moradores do bairro
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador (2015b)

De acordo com Nunes e Souza (2007) é importante propostas de planejamento social
participativo, que sejam formuladas e discutidas com a colaboração das pessoas diretamente
envolvidas, que fazem parte da população local. Os autores trazem como experiência um
projeto que contou com outros pesquisadores, voltado para o planejamento urbano
participativo (Agenda 21) com a comunidade dos bairros da Mata Escura e Estrada das
Barreiras, vizinhas do Beiru. Neste projeto foi discutido a implementação de um plano de
desenvolvimento socioambiental da área, além da elaboração de projetos de intervenção
urbana. Para os autores:
[...] a possibilidade de experimentação de uma pedagogia com base comunitária
permite a realização de novos modelos de planejamento urbano, como também, a
necessidade de fortalecimento das redes associativas nesses bairros, [...] de forma a
propiciar o desenvolvimento local mediante a construção coletiva de soluções para
os problemas existentes (NUNES; SOUZA, 2007.p.3).

Essas ações discutidas e planejadas juntamente com a comunidade local é positiva,
porque além de ter contato com as reais necessidades e demandas da parte envolvida,
promove também, por extensão, o fortalecimento da democracia e cidadania, porisso, é salutar
estes encontros com a comunidade, que, ao final, possibilitem produzir propostas e
encaminhamentos para o Poder Público. Esta ideia é condizente com o pensamento de Serpa
(2002) quando aponta a importância da participação popular nas decisões sobre os interesses
da comunidade. Para ele:
[...] é fundamental autonomia de decisão, expressa na participação efetiva das
comunidades locais no processo de planejamento urbano. O planejamento
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participativo implica na sensibilização e capacitação das comunidades locais. Não
pode haver autonomia sem capacitação, sem informação. A noção de redes de
relações sociais deve estar na base da formulação de uma estratégia, de uma
metodologia de ação coletiva (SERPA, 2002, p. 4).

Por isso, no caso específico da Prefeitura-Bairro da área do Cabula, a ideia de ouvir as
reivindicações e elaborar propostas conjuntas com os moradores locais é uma iniciativa
louvável, entretanto, é preciso que estas ações sejam efetivadas, não ficando apenas no campo
do discurso, porque a realidade social e ambiental do Beiru demanda a necessidade de
políticas sociais para a localidade.
No que concerne à renda familiar do Beiru, 24,44% dos chefes de família da
localidade estão situados na faixa de renda mensal de 1 a 2 salários mínimos (SANTOS;
PINHO; MORAES, 2010), sendo que grande parte da renda familiar é afetada pelo
desemprego. Isto faz com que as pessoas do bairro passem a viver de bicos ou subemprego e
uma das formas de sobrevivência é o pujante comércio popular que existe no bairro.
1.3.1 O comércio local e o lazer no bairro
A dificuldade de emprego leva muito gente ao mercado informal, como forma de
auferir renda e suprir as necessidades básicas da vida. Esta informalidade é muito comum em
Salvador. No Beiru, a força do comércio local faz com que a população que vive deste setor
possa alcançar condições de sobrevivência e sustento para sua família. Este tipo de ocupação
tem a ver com a questão econômica mas também com a questão cultural. Segundo Araújo
(2010), a maioria dos moradores das periferias de Salvador ocupam funções cujas atividades
comerciais e convenções práticas são formas derivadas da escravidão, a exemplo do comercio
de rua, mas, isso demostra a criatividade da população carente na luta pela sobrevivência.
Deste modo, a população beiruense busca formas de sobrevivência utilizando a criatividade e
a capacidade de se sobressair em meio as condições adversas.
Assim, o comércio local é muito ativo e produtivo. Caminhando pelas ruas principais
do Beiru observa-se que a grande maioria das casas foram transformadas em pontos
comerciais. De acordo com uma comerciante ouvida na pesquisa, os moradores, no passado,
sabiamente, bateram lajes em suas casas, indo morar nos andares acima, transformando a
parte térrea em lojas e alugando-as, posteriormente, para os comerciantes locais. Com isto, as
ruas principais tornaram-se uma profusão de estabelecimentos comerciais, com concentração
de lojas de roupas, de eletrodomésticos, armarinhos, mercadinhos, supermercados,
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restaurantes, roupas e utensílios para bebês, produtos para casa, para animais, sorveterias,
salões de beleza, lojas de calçados, bijuterias, lojas de artesanatos, entre outros.
O mercado informal também é relevante, ocupando os passeios e as ruas do bairro,
principalmente, em toda extensão da Rua Direta do Beiru e Rua Bahia, com camelôs e
feirantes dividindo os espaços com compradores e transeuntes e essa miscelânea cria uma
dinâmica própria no local. As mercadorias são expostas nas frentes das lojas e nas calçadas,
com o espaço da rua formando um cortejo de variados produtos coloridos, disputando a
atenção dos compradores. Também encontra-se feiras livres, barracas de verduras e frutas
frescas. Este comércio pujante faz dos seus comerciantes verdadeiros empreendedores
autônomos, fortalecendo a economia local e fazendo com que a vida pulse nas calçadas e ruas
do bairro.
Santos (2013) aponta as feiras livres do bairro como uma das possibilidades de
turismo alternativo no local. Segundo a mesma, é possível visitar e conversar com os
vendedores, conhecendo as peculiaridades locais, a exemplo da feira situada na transversal da
Rua Bahia com o Largo do Anjo Mau, que funciona todos os dias da semana e nela encontrase frutas, legumes, utensílios para casa, roupas, calçados, doces, comidas, plantas medicinais,
CD's, dentre outros produtos (SANTOS, 2013). Para a autora, nestas feiras é possível
conversar com os ambulantes e vendedores, conhecer melhor a localidade, também os
vendedores de folhas, que podem orientar sobre banhos e utilidades medicinais (ibidem). Esta
é uma possibilidade de conhecer e valorizar os saberes tradicionais, temática discutida neste
trabalho.
Deste modo, ambulantes, camelôs e barraqueiros fazem parte da história e da cultura
das cidades e o Beiru não é exceção. Este comercio efervescente faz parte da dinâmica da
localidade. O que é preciso é que os órgãos públicos reconheçam a importância dessas
atividades para a economia urbana e local e possam elaborar políticas de melhoria nas
condições de trabalho para este trabalhadores e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de ir e
vir dos transeuntes.
O acesso principal ao bairro ocorre pela Estrada das Barreiras, sendo que algumas vias
internas e ruas transversais são interligadas a Rua Direta do Beiru. Algumas destas ruas são
formadas por descidas e subidas íngremes, ladeiras e escadas. É na Avenida principal, Figura
6, que se encontra alguns equipamentos públicos do bairro como o Centro de Integração
Familiar (CEIFAR), a Casa da Cidadania e Pacto pela Vida, a Casa de Atendimento
Socioeducativo para o Adolescente Infrator(CASE/SALVADOR), o Colégio Estadual Helena
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Magalhães, Escola Municipal Suzana Imbassahy, o Centro de Saúde Dr. Rodrigo Argolo, a
sede de uma das associações de moradores, a 11º Delegacia de Polícia, além de uma
variedade de estabelecimentos comerciais e templos religiosos.

Figura 6: Rua Direta do Beiru
Fonte: Google Maps Acesso 03 de junho de 2015

No que se refere ao lazer, no Beiru há pouca diversidade de espaços para socialização,
principalmente em relação a praças e parques e outros espaços que permitam o encontro de
pessoas na via pública. O Conjunto Arvoredo, principal condomínio da localidade, é um dos
lugares aprazíveis do bairro. Rodeado de muitos arbustos, bastante arejado, considerado uma
morada tranquila e agradável por seus moradores, grande parte formado por funcionários
públicos. Nesta região encontra-se alguma concentração de bares e boxes de lanches, além de
um espaço onde são realizadas festas de samba e pagode.
Em relação à espaços esportivos, há alguns campos de futebol feitos artesanalmente e
poucas quadras construídas pela prefeitura. Alguns lugares comoo Colégio Estadual Helena
Magalhães e o Conjunto Arvoredo dispõem de quadras de esportes para diversas modalidades,
principalmente o futebol. Há outros espaços, feito de forma artesanal e adaptados para esta
atividade esportiva. Há também o Parquinho, uma pequena praça localizada em frente a 11ª
Delegacia de Polícia Civil, local de encontro dos jovens e demais moradores, para
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apresentação de projetos sociais e culturais, como também, a prática de esportes radicais,
conforme aponta a Figura 7.

Figura 7: Prática de esporte radical no Parquinho
Fonte: Santos, 2013

O futebol é um esporte antigo na localidade, sendo uma prática já consolidada. Assim,
existe a Associação de Desportos do bairro Tancredo Neves, com tabela de campeonato
bastante organizado, mas encontra-se, segundo o site da agremiação, sem apoio e incentivo.
Uma das modalidades da liga de futebol é a Copa Guri de Futebol de Base, no Conjunto
Arvoredo, com a participação diversas equipes dos bairros adjacentes do Beiru e outras
comunidades de Salvador (SILVA, 2014).
Sobre o transporte público, o bairro, na medida do possível, é bem servido de linhas de
ônibus coletivo para atender aos moradores, apesar de alguns deles reclamarem dos serviços
prestados. A linhas que atendem a localidade partem com destino para os bairros da Pituba,
Ribeira, Barra, Lapa, Barroquinha e Campo Grande, além de outros bairros, por meio de
transportes alternativos. Os moradores e representantes do bairro fizeram abaixo assinado
reivindicando uma linha de ônibus para Estação Pirajá, mas sem sucesso. Em relação a outros
equipamentos públicos, o bairro não tem agência bancária e tem apenas uma agência lotérica
para atender à população.
Esta descrição e análise sobre o Beiru mostra os problemas e as demandas mas,
também, a capacidade de superação dos seus moradores. Por isto, se por um lado, o bairro
apresenta esta capacidade de soerguimento por parte dos seus moradores, que é uma das
maiores riquezas do local, por outro, o bairro carrega consigo as mazelas sociais, que são
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legados de uma história de abandono e desigualdade, sendo uma delas, as questões
relacionadas com a segurança.
1.3.2 As políticas de segurança do bairro
O Beiru pode ser considerado um território negro na cidade de Salvador, constatação
feita por um site local (www.ibahia.com, 2013), a partir dos dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE/2010) e da publicação Caminho das Águas (SANTOS; PINHO;
MORAES, 2010). De acordo com o portal, do total de 50.416 habitantes no Beiru, 86,33%
são negros, alcançando assim, o 7 º lugar no ranking. Desta forma, conclui-se que o Beiru está
entre os maiores bairros formado por afrodescendentes da cidade. Este fato tem um
componente de orgulho, principalmente em relação à política de autoafirmação da identidade
negra local, mas, por outro lado, traz consigo alguns aspectos que lhes são conexos, que
precisam ser melhor analisados.
Soares (2007) que fez o cruzamento entre a segregação espacial, como um recorte de
condição social e étnica, comprovou que na cidade de Salvador, as classes sociais mais pobres
são negras e vivem nos bairros mais pobres. Esta pobreza, não é algo natural, mas resulta do
processo histórico vivenciado pelos negros na formação histórica brasileira e na dinâmica
socioespacial das cidades, que em seu processo de desenvolvimento e expansão urbana forçou
os mesmos a viverem em guetos e favelas das cidades (ibidem). Deste modo, este recorte
ético/racial não pode ser desconsiderado quando se analisa a problemática da violência urbana
em Salvador.
De acordo com Calazans (2014), os números de violência são elevados, sendo os
jovens negros os atores principais deste flagelo, violência esta que se concentra, de forma
mais contundente, em determinadas áreas de Salvador. A autora que analisa as políticas de
segurança na capital baiana, no período de 2010 a 2012, aponta que quando se observa a
distribuição dos homicídios na cidade é possível asseverar que os crimes contra a pessoa estão
mais concentrados nos bairros das periferias, em locais com maiores densidades demográficas
e que sofrem com a ausência do Estado e de serviços básicos. Para esta,
[...] essa população é submetida a um processo de estigmatização, marginalização e
animalização através dos mecanismos de poder imposto, muitas vezes por uma cultura
de medo e discurso discriminatório, materializando a exclusão social” (CALAZANS,
2014, p. 142).
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E é neste contexto que o Beiru está inserido. A localidade carrega em sua trajetória, a
marca e o estigma social de um bairro violento, uma vez que foi protagonista, no passado, de
alguns episódios policiais, amplamente divulgados pelos meios de comunicação e que ainda
hoje fazem parte das lembranças dos moradores e dos que trabalham na localidade, sujeitos
que foram entrevistados neste trabalho. Importante lembrar que este estigma de bairro
violento foi um dos motivos alegados para a mudança do nome do bairro por parte de
lideranças locais.
Entretanto, esta chaga social, que não é um privilégio do Beiru, marca a configuração
atual da cidade de Salvador, desvelando a cruel face da cidade conhecida mundialmente por
sua beleza natural e histórica, mas que guarda consigo um histórico de desigualdade social,
com recorte étnico/racial, que deságua na violência urbana. Para agravar a situação, não há
confiança do cidadão nas instituições encarregadas de fazer a segurança pública. Segundo
Wilma Reis (2005) a ausência de outras políticas sociais faz com que se exacerbe a política de
segurança, com nuances de criminalização do jovem, pobre, negro. Para a socióloga, estes
jovens se configuram como uma ameaça permanente para a polícia, por isso são alvos de
suspeição baseada no filtro social, formando assim, a cultura institucional do medo.
Com a ausência do Estado em prover as políticas públicas para a juventude, aumenta o
nível da desigualdade de oportunidades e retira dos mesmos a oportunidade de sonhar com
um futuro, aumentando assim o fosso social. Com a formação deste gueto social, a população
dos bairros periféricos de Salvador, a exemplo do Beiru, se torna refém deste processo, que é
histórico, de privação de direitos e de cidadania, levando a população jovem a buscar saída,
muitas vezes, à revelia das leis.
Isto porque, com a falta de assistência e omissão do Estado, que apenas apresenta sua
face violenta e opressora e, de outro lado, o apelo consumista propagado pela sociedade
capitalista, que incentiva a população, notadamente a mais jovem, a obter produtos em
desacordo com a sua renda familiar, faz com que, acuados, esta categoria busque um caminho
mais fácil, o da criminalidade, engrossando assim, as estatísticas da violência.
Em busca de mudar este quadro, no ano de 2011 o Beiru foi um dos locais escolhidos
para a implantação do Programa Nacional de Segurança Públicacom Cidadania (PRONASCI),
desenvolvido pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria da Justiça do Estado da
Bahia. Uma das ações foi criaro Núcleo de Justiça Comunitária, objetivando capacitar
lideranças das comunidades para mediar conflitos dentro da comunidade e promover a
convivência sem violência. Também foi criada a Casa da Cidadania no bairro, que integra o
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projeto do governo federal Território de Paz, coordenada pela Secretaria da Justiça,
responsável pelo desenvolvimento das ações sociais do Programa, na Bahia (BAHIA, 2011).
Esta Casa seria equipada com postos da Superintendência de Apoio e Defesa do
Consumidor (PROCON), da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Ouvidoria da
Secretaria da Segurança Pública para prestar atendimento gratuito à população, as
coordenações do Mulheres da Paz e do Proteção de Jovens em Território Vulnerável
(Protejo), dois dos projetos do PRONASCI no Beiru (ibidem).
Estas intervenções tinham como propósito articular políticas de segurança com ações
sociais. Uma destas ações, o Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade
(Projeto Protejo) tinha o objetivo de alcançar a juventude do bairro que vivia em situação de
risco e vulnerabilidade social. O programa priorizava jovens que já tinham vivenciados
alguma violência ou que vivessem em condições precárias. Outras ações foi o Projeto
Mulheres da Paz que visava capacitar mulheres para construção e fortalecimento de redes
sociais de prevenção e enfrentamento à violência urbana e de gênero, com empoderamento
dessas mulheres nos territórios considerados vulneráveis e violentos (TAVARES; ROCHA,
2014).
Entretanto, de acordo com as autoras, estes projetos não avançaram por motivos
estruturais, falta de recursos básicos para sua implementação, além de problemas relacionados
às questões de segurança. Assim, se configurou o “esvaziamento da política social como
direito de cidadania”. (PEREIRA, 2010 apud TAVARES; ROCHA, 2014).
Desta forma, essas políticas de segurança das áreas integrantes da segurança pública
falham porque não alcançam o processo de desigualdade social, que é histórico, e nem
tampouco tem produzido impacto positivo na diminuição da taxa de homicídios nesses
territórios (CALAZANS, 2014). Um aspecto positivo desta política de segurança é que o
bairro sedia a Casa da Cidadania, que oferece serviços de atendimento jurídico e social para
as pessoas da comunidade.
Deste modo, é preciso que o poder público viabilize mais projetos que possibilitem
reverter o quadro da violência em que se encontra os bairros de Salvador, mas estes
programas precisam ser melhor estruturados e alcancem resultados satisfatórios e para isto,
não se pode prescindir do apoio e mobilizaçãoda comunidade local. Nos dias atuais, ainda
falta muito para melhorar o quadro social que afeta a população como um todo,
principalmente os jovens negros e pobres da periferia de Salvador.
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1.3.3 Os projetos sociais e culturais do bairro
A produção cultural e social da periferia urbana surge como uma experiência
importante para diminuir os problemas de exclusão e desigualdade social, além de possibilitar
desenvolver a consciência política e a cidadania dos seus moradores e no Beiru isto é uma
realidade. No bairro tem muitos projetos voltados para estes objetivos, cujos agentes sociais
lutam para melhorar o lugar em que vivem. Isto é importante porque, conforme já analisado
neste trabalho, o bairro é rico em diversidade cultural, mas apresenta demandas que exigem
da sua população, notadamente os jovens, um posicionamento no sentido de desenvolver
estratégias de transformação social. Através destes projetos é possível pensar a cultura como
uma ferramenta de inclusão social e empoderamento das pessoas, uma vez que o ativismo
social e cultural promove a consciência política e cidadã de quem participa.
A luta para retornar o nome original do bairro foi um movimento importante, resultado
deste ativismo social. Por isto, é importante outras ações e projetos que visem,
principalmente, conscientizar os beiruenses para a preservação dos valores culturais, sociais e
históricos do bairro. Como exemplo, as tradições da cultura afro-brasileira, notadamente as
religiões de matriz africana, uma vez que o Beiru é um bairro que tem muitos terreiros de
candomblés.
Os Terreiros de Candomblé, com exceção do Terreiro São Roque, que se encontra no
Largo do Anjo Mau, estão localizados nas áreas mais baixas do bairro.No Beiru existem
igrejas cristãs católicas, centro espírita, como também evangélicas e pentecostais, essas de
diferentes denominações e variados tamanhos, sendo que a Igreja Universal do Reino de Deus
possui três templos na rua principal, um deles, ocupando um extenso terreno na área. Um
detalhe importante são os trabalhos sociais prestados pela Igreja Batista do Arvoredo, que
resgata os jovens que se envolvem com a marginalidade e o tráfico de drogas, além de fazer
distribuição de sopa para a população carente. A Igreja Católica, também presta serviço
relevante, ao trabalhar com projetos relacionados a planejamento familiar e serviço de
massoterapia para a população local.
O crescimento das igrejas neopentecostais está provocando diversas transformações na
vida das pessoas e na dinâmica local, seja no campo econômico, político, social ou cultural
(PRANDI, 2004) e no Beiru isto também acontece. Uma das mudanças ocorridas é no que
tange o comércio da região. Com o aumento da população evangélica no bairro, ocorre uma
adaptação do comércio às novas demandas dos convertidos. Desta forma, é possível perceber
uma reutilização de antigos espaços comerciais para a abertura de lojas de diversos artigos
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religiosos. Além disso, é interessante notar o incessante movimento das pessoas, nas ruas do
local, principalmente em finais de semana, no período da manhã e à noite, com a Bíblia
embaixo do braço, indo ou vindo dos cultos e encontros religiosos.
Esta conversão traz alguns dados preocupantes. Uma delas é que, conforme já
analisado neste trabalho, o bairro do Beiru é um remanescente de quilombo, no qual os
elementos da cultura africana, com destaque para os Terreiros de Candomblé, são marcas
identitária da localidade. Esta conversão, que traz uma carga de intolerância religiosa para
com outras religiões, notadamente para os adeptos das religiões de matriz africana, faz com
que muitos lugares, remanescentes de terreiros, sejam locais para construção de igrejas e
templos neopentecostais. Um dos exemplos é a construção de uma Igreja Universal no local
onde foi assentado o Terreiro de Candomblé de Manuel Rufino, um dos maiores e mais
famosos terreiros de Salvador, local de referência histórica de luta e resistência, onde as
pessoas se encontravam para fazerem reuniões de cunho político e que já recebeu visitas de
grandes personalidades a exemplo do etnólogo Pierre Verger (CARTILHA BEIRU, 2007).
Para Reginaldo Prandi (2004), no Brasil inteiro, segmentos das igrejas neopentecostais
alimentam o conflito com os espaços de cultos das religiõesde matriz africana para perturbar
os rituais e seus adeptos. De acordo com o autor:
[...] as religiões de matriz africana foram deixados em paz pela polícia (quase
sempre), mas ganharam inimigos muito mais decididos e dispostos a expulsá-los do
cenário religioso, contendores que fazem da perseguição às crenças afro-brasileiras
um ato de fé [...]. [Assim], na prática expansiva de uma das mais dinâmicas igrejas
neopentecostais, fazer fechar o maior número de terreiros de umbanda e candomblé
existentes na área em que se instala um novo templo é meta que o pastor tem que
cumprir (PRANDI, 2004, p. 229).

Para além desta intolerância religiosa, este processo de evangelização, cujo
proselitismo prega a individualização e prosperidade pessoal (PRANDI, 2004), não tendo,
portanto, preocupação em mudança na estrutura política e social, está produzindo uma cultura
de pessoas despolitizadas e alheias aos problemas coletivos da sociedade. Esta postura faz
com que cada vez os convertidos passem a ser influenciadas por lideranças religiosas, que, em
nome da fé e da salvação, controlam os votos dos fieis para se elegerem e alcançarem cargos
políticos, fato comprovado pelo grande número de deputados que são seguidores da doutrina
evangélica e neopentecostais.
Esta “onda” evangélica, influencia para que as pessoas fiquem com as visões estreitas
e não percebem a importância de eleger pessoas comprometidas com o interesse público,
através da escolha consciente de um candidato a cargo eletivo. Com isto, tornam-se
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robotizadas, agindo não de acordo com sua consciência política, mas, conforme as
determinações de um líder religioso, que tem forte aderência na comunidade religiosa em que
atua, com poder de influenciar nas escolhas e decisões dos seus liderados.
Esta dinâmica afeta a ação social e política, interferindo, principalmente, no
engajamento coletivo em prol dos projetos comunitários, que são marcas da localidade. Se o
que se defende é a transformação social e a participação política a partir de uma educação
conscientizadora, o fortalecimento das associações coletivas, já comprometido pela
conjuntura da sociedade contemporânea, fica agravado pelo aumento vertiginoso das igrejas
evangélicas neopentecostais que, por sua característica individualista e despolitizada,
prejudica a mobilização coletiva e reivindicatória.
Esta é mais uma razão para a necessidade de se preservar a identidade negra do bairro
e seus elementos culturais, como a religião de matriz africana. Se, na prática do cotidiano da
comunidade do Beiru, as religiões afro-brasileiras sofrem com o preconceito e apropriação
dos seus espaços, é importante que os projetos educacionais das escolas do bairro possam
resgatar este legado cultural, com produção de pesquisas, conteúdos e atividades pedagógicas,
visitas aos terreiros, para que não aconteça este apagamento de memória, a despolitização e a
negação da origem cultural dos jovens do bairro.
No que concerne aos terreiros de Candomblé do bairro, Santos (2013) aponta que após
o Mapeamento feito pelas Secretarias Municipais da Reparação e da Habitação, em parceria
com o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2005,
existem no Beiru os terreiros de Candomblé Ilê Axé Fili Bomim; Ilê Axé Iyaomiré; Ilê Axé
Mojarê; Ilê Axé Ofan Onisidé Omim; Ilê Axé Pandamim Bomifá; Nsumbu Tambula Dicolia
Meia Dandalunda (Terreiro São Roque); Sessão de Giro; Terreiro Olufanjá; Terreiro Oya
Omim Olorum; Terreiro Tumbeci.
É importante destacar, que afora este importante acervo da religiosidade afrobrasileira, as entidades sociais e grupos de artistas do bairro produzem uma diversidade
cultural, com produções feitas por mentes criativas que buscam, principalmente, valorizar a
identidade do bairro. Isto coaduna com o pensamento de Serpa (2002) quando aponta que “a
produção do espaço “periférico” gera inúmeros problemas, mas também é rica em alternativas
e possibilidades criativas. Por isto, não é à toa que um dos projetos mais discutido e
reivindicado, mas que ainda não foi implementado na localidade, é a criação de um espaço
cultural e comunitário.
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Neste sentido, o projeto sociocultural Coletivo Beiru em Movimento, que tem como
objetivo promover ações e atividades de melhoria para a localidade, no ano de 2012, juntou-se
à outras entidades e pessoas da comunidade, fazendo manifestos no terreno, vizinho ao
CEHMA, onde estava uma placa de órgãos oficiais anunciando o plano de construção de uma
praça pública no local. Reivindicando a alteração do projeto, para que incluísse a construção
do equipamento cultural, o movimento obteve apoio de uma produtora de cinema e, juntos,
realizaram a I Mostra de cinema do Beiru como forma de chamar a atenção para a causa
(OFICINA DE CINEMA, 2015).
Na ocasião, foram exibidos filmes, documentários e apresentação de artistas locais,
visando produzir esforços no sentido de chamar atenção dos órgãos públicos em prol da
construção deste Centro Cultural para atender necessidades da população beiruense, ocasião
em que colocaram uma placa simbólica no local (ibidem). Entretanto, de acordo com
depoimentos dos participantes, este projeto da praça ainda não saiu do papel, como também
não sabem a destinação dos recursos orçamentários para este fim.
Este espaço comunitário foi um dos temas discutidos no encontro com representantes
culturais e sociais presentes no V Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia
Solidária – V ETBCES, III Feira de Meio Ambiente e Saúde e I Circuito Gastronômico, que
ocorreu nos dias 12 a 15 de agosto de 2015, no Colégio Zumbi dos Palmares, no Beiru, no
qual participaram estudantes, professores, pesquisadores, moradores do bairro, alunos,
professores da escola, líderes comunitários, ativistas locais e turistas de Sergipe e do Chile,
com destaque para a sala destinada a memória do bairro, que teve a participação da
pesquisadora, ocasião em que foi abordado a necessidade deste centro.
Para os representantes locais, este equipamento cultural é um dos sonhos antigos da
comunidade, necessário para socialização das atividades sociais e culturais e o Beiru carece
de um empreendimento como este. Um espaço que possibilite integrar as ações sociais e
culturais da comunidade, divulgando os artistas locais e suas produções, dando oportunidade e
visibilidade às pessoas, principalmente aos jovens da comunidade, para que possam trabalhar
com a cultura, educação e arte e não sejam cooptados pela criminalidade. Este também foi o
posicionamento dos professores e alunos do CEHMA que participaram de uma das oficinas
preparatórias para o 5 º ETBCES. Assim, estes fatos demonstram a necessidade e a luta já
empreendida no sentido de se construir o centro comunitário do Beiru, mas, apesar de ser uma
necessidade e uma reivindicação antiga dos seus moradores, este sonho ainda não foi
concretizado.
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Essa situação de projetos discutidos mas não implementadosnão é um caso raro no
Beiru. No ano de 2015, a Associação Brasileira de Museu (IBRAM), em parceria com o
Ministério da Cultura e o Ministério da Justiça, promoveu encontros e seminários com
lideranças e moradores do local no sentido de criar e implementar o Museu do Beiru,
objetivando resguardar as ações de preservação da memória do bairro. Após alguns encontros,
o museu ainda não foi posto em prática. Entretanto, a proposta ainda não concretizada pelo
IBRAM demonstra quão rica e diversa é a identidade histórica do bairro, que precisa ser
preservada e divulgada, daí a necessidade de um museu, mesmo que virtual, e esta
modalidade é um dos objetivos do projeto de Turismo de Base Comunitária (TBC) nos
bairros.
O projeto de Turismo de Base Comunitária (TBC) é um projeto de extensão
universitária que objetiva integrar a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) à comunidade
do entorno do Cabula. É um modelo alternativo de turismo que destoa do turismo
convencional uma vez que visa valorizar a memória cultural, social e histórica da localidade,
ou seja, valorizar o conhecimento, além de promover o reconhecimento da cultura local. O
projeto vem sendo desenvolvido nos bairros do Arenoso, Arraial do Retiro, Beiru, Cabula,
Doron, Engomadeira, Estrada das Barreiras, Fazenda Grande do Retiro, Mata Escura,
Narandiba, Pernambués, Resgate, Saboeiro, São Gonçalo do Retiro, Saramandaia, Sussuarana
e Novo Horizonte, bairros delimitados pelo Projeto TBC do Cabula, conhecidos como área do
antigo quilombo Cabula. A metodologia consiste em encontros com as comunidades locais
para a criação dos roteiros turísticos alternativos; identificando os potenciais culturais,
naturais e econômicos que podem ser ofertados aos visitantes (SILVA, 2012).
O Centro de Integração Familiar (CEIFAR) é uma associação civil sem fins lucrativos,
fundada em 1994 pela enfermeira belga Simonne Alice Debouck, que veio para o Brasil com
propósito de trabalhar na formação da sexualidade e planejamento familiar de jovens,
mulheres e casais. Em 1995 a instituição passou a trabalhar com educação complementar,
através de atividades esportivas, artísticas e culturais, capacitação profissional e, em 2002, o
Centro de Saúde do CEIFAR começou a oferecer diversas especialidades de atendimento à
saúde, além de atendimento a pessoas com necessidades especiais. Segundo o site da ONG,
são cerca de 1.110 beneficiários diretos e mais 10.000 beneficiários indiretos diariamente
(CEIFAR, 2015).
A Associação Cultural Comunitária e Carnavalesca Mundo Negro, criada em 21 de
abril de 1983, tem como objetivo preservar a cultura negra, com projetos socioeducativos e
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culturais na localidade, destacando-se a Marcha do Beiru, que comemora a semana da
Consciência Negra; o Festivais de Música; Oficinas e cursos de artes, corte e costura, de
percussão, capoeira, dança oficinas de corte e costura, palestras e a publicação do livro Beiru
em 2007, ações, que segundo o grupo, são voltadas para o resgate e fortalecimento da cultura
negra local (ACCCMN, 2015).
Além destes grupos citados, há também o Grupo de Resistência e Diversidade do
Beiru e Região (GRDBR) que, dentre outras ações, promove ações no sentido de trazer cursos
de capacitação educacional e profissional para os jovens beiruenses, além de oferecer
palestras, oficinas e outras ações sociais, artísticas e culturais. O Beiru ainda tem articulação
de ativistas sociais, artistas, poetas, cantores, pessoas da comunidade, que buscam promover a
localidade, valorizar a sua cultura com projetos e ações sociais.
1.4 AS ESCOLAS DO BAIRRO
No bairro existem diversas instituições de ensino, do setor público ou particular, com
modalidades e níveis de ensino diferenciados. Os níveis vão desde o ensino infantil até o
ensino médio, cursos profissionalizantes, sendo que algumas escolas infantis e creches
funcionam em associações de moradores. Dentre as escolas particulares do bairro algumas se
destacam pela estrutura e tamanho, a exemplo da Escola Nossa Senhora do Cenáculo e o
Instituto Comenius de Educação. Outras instituições privadas são o Colégio Bom Jesus, O
Centro Educacional Joana Angélica, a Escola Senhor dos Passos entre outras. Outras
instituições oferecem a educação infantil a exemplo da Escola Nova Infância, Escola Flora e a
Escola Creche Associação dos moradores do Beiru. No que concerne as escolas públicas
municipais e estaduais da localidade, estas estão representadas nos Quadros 4 e 5.
Nome da Unidade Escolar
EM Maria da Conceição Santiago
Imbassahy
Escola Municipal 22 de Abril
Escola Municipal Maria Dolores
Escola Municipal Maria Felipa
Escola Municipal Professor
Carlos Formigli

Endereço
Rua Direta do Beiru
Loteamento Alto da Bela Vista,
52e, Arvoredo
Loteamento Alto da Bela Vista,
52e, Arvoredo
Estrada das Barreiras
Avenida Guanabara, 70

Quadro 4: Escolas Públicas Municipais do bairro
Fonte: Dados SMED/Salvador/2015
*Educação de Jovens e adultos.

Nível/Modalidade de
Ensino
Ed.Infantil/Ens.
Fundamental
Ens. Fundamental/EJA*
Educação Infantil; Ensino
Fundamental; EJA
Educação Infantil/EJA
EJA
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Em relação às escolas do município, o site da Secretaria Municipal da Educação
(SMED) aponta que o Beiru é um dos bairros contemplados para implantação de novos
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) por haver uma demanda por atendimento
escolar às crianças de 0 a 5 anos. Entretanto, apesar do anúncio, não houve nenhuma ação
efetiva no local.
Dentre as escolas municipais constantes no Quadro 4, a Escola Municipal Maria
Conceição Santiago Imbassahy se destaca pela estrutura e tamanho, sendo a maior escola
municipal do bairro. A Instituição de ensino ministra os níveis de ensino fundamental e está
situada na Rua Direta do Beiru. A escola foi inaugurada no dia 16 defevereiro de 2004 e
recebeu esse nome em homenagem à mãe prefeito da cidade deSalvador da época, fato
comum no Beiru. A escola começou como Creche Escola Tia Felícia, que era, segundo
depoimentos, uma das escolas infantis mais requisitada no bairro.
A escola tem uma grande estrutura, com 10 amplas salas de aula, biblioteca,
laboratório de tecnologia com 22 computadores, uma sala de professores, um pátio coberto,
uma cantina, dois depósitos, uma secretaria, uma sala de direção, uma sala de professores, seis
banheiros e conta, também, com uma rampa, no intuito de receber crianças com necessidades
especiais. A escola ébem arejada, iluminada e conservada. A escola funciona nos dois turnos
(matutino e vespertino).
Além destas escolas, no Beiru existe a casa de Acolhimento e abrigo da Fundação da
Criança e do Adolescente – FUNDAC, além de uma instituição de medidas socioeducativas
liberdade assistida e Unidade de Atendimento (CASE). Em referência as escolas estaduais do
bairro, estas estão assim representadas:
Nome da Unidade Escolar
Colégio
Estadual
Helena
Magalhães
Colégio
Estadual
Edvaldo
Fernandes
Colégio Estadual Zumbi dos
Palmares
Escola Estadual Ignácio Lunelle

Endereço

Nível/Modalidade de Ensino

Rua Direta do Beiru

Ensino Fundamental (5ª a 8ª
série), Ensino Médio e EJA
Rua Paraíba, final de Linha do Ensino Médio
Beiru
Rua Paraíba, 1.389 Final de Ensino Fundamental
Linha do Beiru
Ensino Médio e EJA
Rua Cristóvão Ferreira, 6
Ensino Fundamental, EJA

Quadro 5: Escolas Públicas Estaduais do bairro
Fonte: Dados da SEC/Bahia, (2015).

O Colégio Estadual Zumbi dos Palmares pertence à Rede Estadual de Ensino, oferta o
ensino fundamental e Médio (SEC, 2015). Está situada na Rua Paraíba, 1389, no final de
linha do bairro, e é uma das instituições de ensino que tem melhor estrutura física da
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localidade. Uma das primeiras coisas que chama atenção em relação a esta Instituição de
ensino é que, juntamente com a Escola Municipal do Beiru, situada no Arenoso, o Colégio
Zumbi dos Palmares recebeu o nome de um líder negro, diferentemente das outras escolas do
Beiru e Arenoso que receberam a nomenclatura de nomes de personalidades políticas.
Além disso, ao se chegar a escola duas imagens se impõem: primeiro é que a frente da
escola funciona como depósito de lixo, tendo dois conteiners para a comunidade colocar os
dejetos domésticos, situação que provoca incômodo a quem visita o local. Como contraponto
a esta imagem, uma outra se destaca: as paredes internas e externas da escola são cobertas por
intervenções urbanas de arte grafite, sendo que, parte delas, foi produzida por um agente
social que tem um trabalho voluntário voltado para a comunidade do Cabula e adjacências.
Em relação a outro equipamento de educação, a Escola Estadual Edvaldo Fernandes,
esta foi a primeira escola de segundo grau do Beiru. Começou com o ensino de primeira a
oitava série e passou a ministrar educação de segundo grau. Antes era conhecida como Beiru
II (RIBEIRO, 2015). Este colégio também tem uma boa estrutura, é vizinha ao Colégio
Zumbi dos Palmares e também sofre com a falta de saneamento do bairro, principalmente em
relação à coleta do lixo. Estas escolas, como os demais equipamentos públicos do Beiru, são
resultados da luta histórica e corroboram com outras reivindicações da localidade, conforme
já foi apontada neste estudo.
Portanto, a história do Beiru tem a ver com a trajetória dos seus habitantes, desde os
negros e libertos que fundaram os antigos quilombos, passando pelos pioneiros que moraram
nas terras e fazendas e, posteriormente, pela população que ocupou os espaços vazios e lá
construíram suas casas, complementada por homens e mulheres, trabalhadores/as dos tempos
atuais, que no dia a dia, na sua labuta diária, buscam a garantia de direitos e cidadania, sendo
o setor da educação um dos pilares de sustentação para a conquista destes direitos, a exemplo
do Colégio Estadual Helena Magalhães.
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CAPÍTULO 2. O COLÉGIO ESTADUAL HELENA MAGALHÃES
Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em
comunhão (FREIRE, 2005).

O Colégio Estadual Helena Magalhães é uma Instituição educativa que apresenta em
sua organização escolar uma dinâmica própria, ou um conjunto de aspectos que a caracteriza.
É o que podemos chamar de cultura organizacional, que tem a ver com as vivências e relações
travadas no seu cotidiano e que moldam sua cultura. Para Chauí (2008), cultura é uma
atividade social que institui um campo de símbolos, signos, valores, comportamentos e
práticas, ou seja, “é a maneira pela qual os homens se humanizam por meios das práticas que
criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e crítica” (CHAUI, 2008,
p. 56).
Por isto, cada cultura tem seus valores, suas ideias, tradições, ações, costumes entre
outros elementos que vão influenciar ou são influenciados pelo seu sistema de gestão. Deste
modo, não há como separar a gestão escolar dos aspectos culturais, sociais e humanos que são
intrínsecos e que formam o ambiente escolar.
Neste sentido, quando se fala em ações e práticas educativas do CEHMA, é mister não
esquecer dos sujeitos sociais que trabalham e que estudam nesta instituição de ensino, nem
tampouco das pessoas do entorno, uma vez que estas vertentes formam sua comunidade
escolar e local. Desta forma, o modo como se organiza a gestão escolar, os atores que fazem
parte dela, o ambiente, a sua história, as relações e vivências do cotidiano, sua dinâmica
interna e externa, tudo isto são valores que compõem a cultura organizacional da escola e para
conhecê-la é “importante desvelar o seu funcionamento inteiro, principalmente o seu modelo
de gestão” (TEIXEIRA, 2002, p. 14).
Assim, utilizando dados coletados no estudo de campo e de outras fontes, o capítulo
analisa o sistema de organização e gestão escolar do CEHMA e seus elementos conexos, que
são sua estrutura técnico/administrativa, pedagógica e física, com ênfase na dimensão política
e social, no sentido de se perceber a viabilidade de participação popular no cotidiano da
escola, principalmente nas ações socioeducativas e projetos pedagógicos.
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
O Colégio Estadual Helena Magalhães (CEHMA) está situado
na Rua Direta do Beiru, S/N e pertence à Rede Estadual de Ensino da
Bahia. A Instituição de ensino é uma escola bem localizada, uma vez
que está situada na rua principal do bairro, tendo fácil acesso de
carros e pedestres, local planificado, não sofrendo com dificuldades
relacionadas a terrenos íngremes e desníveis, topografia de terreno comum em Salvador. De
acordo com dados da Secretaria da Escola, o CEHMA é considerado de grande porte e
administra o Fundamental II (5ª a 8ª série) e Ensino Médio regular, no turno diurno e o EJA
(Educação de Jovens e Adultos) no turno noturno.

Figura 8: Colégio Estadual Helena Magalhães
Fonte: Foto da Autora, 2015.

A Instituição de ensino é regida por um Regimento Escolar, regulamento comum à
todas as instituições de ensino da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, documento
instituído através da Portaria nº 5872/2011 (BAHIA; SEC, 2011), com objetivo de definir as
normas, disciplinas e finalidades a serem seguidas pelas referidas escolas. Este documento
determina em seu Art. 1º que a referida unidade escolar, integrante do Sistema Público
Estadual, tem como objetivo a execução da política de educação do Estado da Bahia, definida
no plano estadual de educação e nas políticas públicas realizadas pela Secretaria da Educação.
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Além deste Regimento, a escola também tem o seu próprio Projeto Político Pedagógico
(PPP), produzido no ano de 2011 e que busca regulamentar as diretrizes do Regimento
interno, dando uma identidade própria à escola. Estes são os documentos principais que têm a
função de nortear a organização administrativa, pedagógica e social da instituição. Entretanto,
antes de adentrar na parte específica da gestão da escola é importante trazer um registro da
história e formação do CEHMA.
2.1.1 A história da Instituição de Ensino
É digno de registro que após um criterioso trabalho de pesquisa, constata-se que é
muito escasso, ou até mesmo inexistente, qualquer trabalho acadêmico ou documentos
escritos que tragam o histórico da instituição. Por isso, para construir conhecimento sobre a
fundação e formação do CEHMA, recorreu-se aos materiais de arquivo da escola,
depoimentos pessoais, sites, blogs e atos legais da Secretaria de Educação do Estado (SEC)
produzidos ao longo da vivencia da escola, sendo que neste órgão governamental, o único
documento relativo à Instituição encontrado foi posterior à portaria de criação da escola de 1º
grau pelo Governo do Estado em 1993, uma vez que a instituição surge a partir da criação de
uma outra escola e da reforma e ampliação de uma creche desativada (RIBEIRO, 2015).
Deste modo, pela escassez de documentos e registros escritos sobre o período de
existência desta instituição infantil que antecedeu a criação da escola, este trabalho traz as
narrativas e depoimentos de pessoas que vivenciaram o período, principalmente, da líder
comunitária Norma Ribeiro (2015), que participou ativamente da formação e criação da
maioria das escolas estaduais do Beiru e do bairro vizinho, Arenoso, com exceção, segundo a
mesma, da Escola Estadual Edvaldo Fernandes.
Após diversas pesquisas em jornais, buscando informações sobre os equipamentos
públicos no Beiru, encontra-se uma única notícia que faz referência a uma instituição infantil
que deu origem à escola. No caso, o Jornal Correio da Bahia, ao apontar, em uma reportagem,
os equipamentos públicos existentes no Beiru, cita a Casa da Criança Helena Magalhães, da
FAMEB que atende a 160 crianças de 0 a seis anos em regime de tempo integral (CORREIO
DA BAHIA, 30/03/1984). A partir daí, foi possível constatar que tratava-se da Fundação de
Assistência aos Menores da Bahia (FAMEB), criada a partir da Lei 3509/76 de 04 de outubro
de 1976 pelo Governo do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria da Justiça, com sede e foro
na Cidade do Salvador, jurisdição em todo o Estado e personalidade jurídica de direito
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privado, que nasceu com objetivo de executar, na área de sua jurisdição, a política nacional de
bem estar do menor (BAHIA,1976).
Em seguida, no ano de 1978, é criado o Centro de Recepção e Triagem da Bahia
(CRT), no Beiru, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes carentes e
abandonados, órgão vinculado a FAMEB. Dentre os programas sociais da fundação, havia os
de natureza socioeducativos, tanto da educação infantil quanto complementar e, para dar
suporte a estes programas, a FAMEB contava com as creches e pré-escolas, sendo o públicoalvo destas ações, menores e suas famílias, moradores dos bairros considerados críticos, como
o Beiru, por exemplo. Daí a existência da Casa da Criança Helena Magalhães, situada em área
contigua ao CRT, na localidade.
Importante anotar que na década de 1980, o CRT passou a se chamar Casa de
Acolhimento ao Menor (CAM) para o atendimento de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas de internação provisória e, em 1991 muda, definitivamente, para
Comunidade de Atendimento Socioeducativo (CASE), sendo que esta última, além da sede do
Beiru, tem uma filial na cidade de Simões Filho, município que faz parte da Região
Metropolitana de Salvador (BAHIA, FUNDAC, 2015).
Em entrevistas, Ribeiro (ibidem) aponta que o fechamento da creche da FAMEB, Casa
da Criança Helena Magalhães, no Beiru, ocorreu por conta da morte de uma criança de
meningite no interior da mesma, fato acobertado à época, por isso, são poucos os relatos sobre
o acontecimento, sendo que alguns dos entrevistados, quando questionados, alegam não saber
com muita clareza sobre o assunto, apenas ouviram boatos sobre o ocorrido.
Nos anos que se seguiram, com o processo de urbanização do bairro, a líder
comunitária Norma Ribeiro lutava pela melhoria do bairro e implantação de equipamentos
públicos na localidade. A mesma era presidente da Associação de Proteção e Defesa Unidos
do Beiru, entidade que mantinha a Escola Comunitária de 1º Grau Deputado Félix Mendonça.
Ribeiro, que adotou a educação como uma das suas bandeiras de luta, junta-se a outros
moradores no sentido de reivindicar, perante os poderes públicos, a construção de novas
escolas no bairro. Após solicitações, a mesma conseguiu dos seus apadrinhados políticos da
época, a promessa de construção de uma nova unidade escolar, no caso, a Escola Estadual
Antônio Sérgio Carneiro, colégio que tem um papel preponderante na futura existência do
CEHMA.
Desta feita, através da Portaria nº. 9362, do Diário Oficial de 30 de abril de 1986,
(AnexoI) foi inaugurada a Escola de 1º grau Antônio Sérgio Carneiro pelo Governo do Estado
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(BAHIA, 1986), com oito salas de aulas, no Arenoso, no mesmo local onde funcionava a sede
da Associação de Proteção e Defesa Unidos do Beiru, presidida por Ribeiro, formando um
convênio entre a associação que a mesma presidia e o Governo do Estado (ibidem).
Entretanto, de acordo com a líder local, o edital prometia a construção de uma escola com 20
salas de aulas, mas, com a construção de uma Instituição escolar com apenas 8 salas de aulas,
restou, portanto, um déficit de 12 salas.
Com isto, a líder comunitária resolveu, por conta própria, criar o restante das salas de
aulas, que existiam apenas no edital de criação, buscando, com isto, complementar as 12 salas
de aula não contempladas na construção do colégio recém-inaugurado. Para isto, alugou
alguns imóveis, além da escolinha que já funcionava em sua própria residência, e deu a estas
novas salas o mesmo nome da escola comunitária que dirigia, ou seja, Escola Comunitária
Félix Mendonça, em homenagem a um político da época.
A luta, então, passou a ser a regularização da nova escola e dos professores, que até
aquele momento, de acordo com Ribeiro (ibidem), trabalhavam sem remuneração. Este
problema foi solucionado algum tempo depois, quando, de acordo com a mesma, os docentes
foram contratados pelo Estado. Importante registrar que era praxe, na época, a contratação de
funcionários públicos sem a necessidade de concurso público, este só vindo ser exigido após a
Constituição de 1988.
Mesmo funcionando de forma provisória, sem um espaço adequado, nem portaria que
a reconhecesse como instituição de ensino oficial, a Escola Comunitária Félix Mendonça
estava em plena atividade. Norma Ribeiro lembra que, devido a dedicação de todos
profissionais envolvidos, muitos dos seus alunos alcançavam sucesso nos estudos, sendo que
quando um deles terminava uma etapa de formação escolar, esta percorria os colégios
públicos mais prestigiados para matriculá-los em outro nível de formação.
Documentos antigos encontrados em diversas pastas no arquivo do CEHMA, já em
estado de decomposição, contém dados pessoais dos alunos, como fichas de matrículas,
registros de nascimento e fotografias. Nestes documentos escolares é possível reconhecer o
nome, símbolo e o carimbo da Escola Comunitária Felix Mendonça, nome que também consta
no livro de ata que registra a matrícula dos alunos na Escola Helena Magalhães, comprovando
as informações dada pela entrevistada (Anexos J, L).
Na tentativa de criar as novas salas e regularizar a escola Comunitária Félix
Mendonça, como de praxe, Ribeiro busca apoio político para a sua consecução. Assim, a líder
comunitária e alguns representantes da comunidade local vão pessoalmente apresentar o
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projeto de regularização da nova escola ao governador da época, Antônio Carlos Magalhães,
que, a princípio, não se interessou pelo projeto. Após novo empenho e novas intervenções, o
projeto da nova escola é aprovado. Entretanto, o governador, mesmo sendo correligionário do
deputado federal que dava nome a escola a ser criada, não aceitou que a nova sede se
chamasse Félix Mendonça.
Era costume, no passado, o batismo dos bens públicos com o nome de pessoas vivas e
de preferência, aliados políticos ou parentes dos mandatários, uma clara demonstração da
lógica patrimonialista e clientelista arraigada na cultura brasileira, personificada na postura
política e pessoal do então governador. Deste modo, ao reativar a creche da FAMEB, o
mandatário político resolveu conservar o mesmo nome da antiga instituição infantil,
rebatizando-a como Escola Estadual Helena Magalhães, nome de sua genitora.
Importante registrar que o nome Helena Magalhães, que dá nome a creche infantil e a
recém-inaugurada escola do primeiro grau, por ser o nome de uma pessoa que não atuava em
espaços e cargos públicos, não se obteve dados sobre sua biografia. Além disso, o nome
Helena Magalhães é homônimo de outra escola municipal no bairro do São Caetano, em
Salvador e de outras instituições escolares no interior do estado. Este parentesco faz com que
a escola seja confundida, principalmente, com outra instituição, a Escola Estadual Helena
Celestino de Magalhães, situada no bairro do IAPI, em Salvador, situação que acarreta alguns
problemas, a exemplo de recebimento de correspondência trocada, pessoas que se dirigem
equivocadamente à CEHMA para resolver demandas que são das homônimas, são situações
comuns, de acordo com o diretor da instituição.
Com isto, a Escola Estadual Helena Magalhães, em uma situação suis generis, nasce a
partir de outras instituições que já existiam, seja de forma efetiva ou simbólica, herdando,
também seus patrimônios físico, identitário, pedagógico e humano. Da Escola Comunitária
Félix Mendonça, recebe parte do alunado, professores, documentos e outras atividades
pedagógicas; da creche infantil, recebe o nome e instalações físicas. A escola foi regularizada
através do Diário Oficial do Estado da Bahia no dia 15 de julho de 1993, p. 12 do Caderno
1(Anexo F) com o seguinte teor:
O Secretário de Educação e Cultura do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
resolve:
Port. nº 4412. Art. 1 – Criar a escola Estadual Helena Magalhães, localizada à Rua
Direta S/N, bairro do Beiru, Município de Salvador, destinado a ministrar o ensino
de 1º grau e pré-escolar.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação (BAHIA, 1993).
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Em relação aos trabalhadores da Instituição, é importante registrar que alguns
funcionários e professores, oriundos da antiga escola Félix Mendonça, por decisão da
secretária de educação à época, não permaneceram na escola, sendo remanejados para outro
local (RIBEIRO, 2015). Deste modo, a escola recebe novos professores e um novo staff de
funcionários para trabalhar na parte administrativa e manutenção, sendo que muitos destes, na
condição de terceirizados, situação jurídica já comum nas escolas estaduais. Muitos dos
profissionais que vieram no período trabalham ainda hoje no local, inclusive o diretor atual,
que veio como professor/estagiário e hoje exerce cargo diretivo.
A atual funcionária de disciplina, S.N lembra quando esta chegou à instituição em
1995, junto com outros (as) colegas, contratada pelo PST (Prestação de Serviço Temporário)
da SEC e depois passou a ser funcionária das Organizações Bahia, antiga empresa prestadora
de serviço ao Governo do Estado. S. N, que há 20 anos trabalha na escola, lembra do período
em que a CEHMA era apenas de 1 º grau, ministrava o antigo primário (do infantil a 4ª série)
e se chamava Escola Estadual Helena Magalhães:
[...] Era 4 funcionária de limpeza para cada turno. Hoje, são 4 para o Colégio todo.
O fundo da escola era mato. Quando cheguei, a piscina já estava desativada, sem
água, cheia de mato, do tempo que a escola era creche. [...] O piso era outro; não
havia quadra, só estacionamento, construíram as 4 salas do fundo pra ser 5 ª série.
(S.N, 40 anos, funcionária de serviços gerais).

Em relação ao corpo diretivo, neste mesmo Diário Oficial que determina a criação da
escola, o documento também nomeia a primeira diretora da Instituição, Sra. M.L.F.
Entretanto, de acordo com Ribeiro (ibidem), esta dirigente não pode continuar no cargo por
não ter a formação universitária exigida, sendo substituída por F.M, que chegou à escola em
1994, um ano depois da criação da Unidade Escolar, como professora, formada em pedagogia,
mas tornando-se logo dirigente da instituição. Em entrevista, a ex-dirigente lembra que havia
problemas de diversas ordens na escola, como falta de regularização das matrículas dos
alunos, invasão por pessoas externas, mas o que mais preocupava os que trabalhavam no local
eram os vazamentos de água, situação que trazia muitos transtornos à época.
A antiga diretora aponta que em sua gestão, a escola foi ampliada, com a criação de
mais um pavilhão e mais 4 salas de aulas, incluindo a que hoje é utilizada para ensaios de
atividades artísticas e culturais. Neste período, também foi feito o aterramento de uma antiga
piscina que servia à creche, transformando este espaço em uma área de convivência. F.M, que
ainda hoje é lembrada pelos funcionários e colegas, ficou na escola por 7 anos, ocupando
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também o cargo de professora e coordenadora, sendo substituída desde então pelo atual
diretor da instituição.
A forma como foi criada a escola em questão, como outros equipamentos públicos dos
bairros populares de Salvador, mostra a força impulsionadora dos movimentos e lideranças
locais no período de expansão e urbanização dos bairros periféricos da cidade. Estas
lideranças eram marcantes e muitas delas eram efetivamente comprometidas com a melhoria
das condições de vida da população, conforme já analisado no capítulo anterior. Na criação do
CEHMA também fica evidente a importância das escolas comunitárias para sua existência.
De acordo com Silva (2010), as escolas e creches comunitárias emergem na cidade de
Salvador na esteira da luta por melhores condições de moradias dos bairros populares em
processo de expansão. Segundo a autora, estas escolas comunitárias fazem parte das lutas pela
construção de um lugar social e de um espaço escolar para as camadas historicamente
excluídas do processo de educação formal de ensino, por conta da dificuldade de acesso às
escolas públicas, uma vez que era comum as longas filas para matrícula. Assim, estas escolas
se formavam nos bairros periféricos a partir da ação coletiva da população e associações de
moradores, que criavam suas próprias escolas, na ausência do Estado em prover ofertas
suficientes de vagas.
Deste modo, a comunidade marca sua presença e conquista direitos, quando reivindica
o acesso às políticas públicas e, no caso específico das décadas de 1970, 1980, 1990 do século
XX, a força política e a capacidade de mobilização dos moradores foram cruciais para acesso
aos bens e serviços públicos. E isto, segundo Silva (ibidem) era possível através da articulação
dos movimentos populares, associação de moradores, clubes de mães, entre outros que
buscavam cobrar do poder público bens e serviços que deveriam obter por direito, a exemplo
do acesso à escolarização dos seus filhos.
O empenho e reivindicações coletivas de algumas lideranças do bairro do Beiru
resultaram em conquistas e melhorias na infraestrutura e implantação de escolas, ainda
insuficientes no bairro. É evidente que estas conquistas eram permeadas por artifícios que
incluíam as trocas de favores e barganhas políticas, muito comum a época e que ainda estão
em curso no país. Esta forma de proceder para alcançar as demandas locais, que ainda incluía
o batismo dos nomes de políticos e parentes destes nas obras inauguradas, resultaram no
surgimento da maioria das escolas do Beiru.
Um ponto de destaque é a preocupação da líder comunitária Norma Ribeiro com a
escolarização e construção de prédios escolares, além da exigência de que estes espaços
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educativos fossem de qualidade. Este empenho mostra que a mesma percebia a importância
da educação para o desenvolvimento pessoal e melhoria social, preocupação que, muitas
vezes, não se coaduna com os interesses do Estado, que serve aos interesses da classe
dominante. Este movimento em prol da educação e de construção de escolas no bairro
comprova mais uma vez a marca de resistência na trajetória do povo beiruense quando se
relaciona com a conquista de direitos e cidadania.
2.1.2 Quadro evolutivo das modalidades e níveis de ensino da escola
Desde a sua formação, ocorreram transformações significativas na instituição,
principalmente em relação a nomenclatura, nível e modalidades de ensino. Estas alterações
foram por conta de políticas educacionais nacionais e regionais implementadas no período,
além da demanda local por matrícula. Ao analisar o documento expedido pela SEC, (Anexo
N) no qual traz um demonstrativo das Portarias e Atos Legais relacionados à escola, é
possível traçar um quadro evolutivo sobre as principais mudanças ocorridos no CEHMA.
Nomenclatura
Creche Helena
Magalhães
Escola Estadual
Helena
Magalhães
Colégio
Estadual
Helena
Magalhães

Ato
Criada pela FAMEB
Criação da Instituição do Ensino
Fundamental
Autoriza o funcionamento do
Curso
de
Aceleração
II,
implantado no ano 2000.
Determina que a escola passe a
ministrar o Ensino Médio em
2009 e passe a se chamar
Colégio Est. Helena Magalhães
a partir de 2010;

Portaria
---Port. nº
4412
Port. 5288
Portaria
8382

Publicação Nível/Modalidade
de ensino
----Maternal e préescolar[*]
D.O.
Primeiro grau e
15/07/1993 pré-escolar
D.O.
Curso Aceleração
05/07/2001 II
D.O.
Ensino Médio
18/12/2010

Quadro 6: Relatório de Atos Legais do CEHMA
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEC/Bahia, (2015).
* Maternal e pré-escolar (atual Educação Infantil)

Por meio do Quadro 6, vê-se a portaria de criação da escola e a autorização para que a
mesma passe a ministrar o ensino do primeiro grau. É quando a instituição deixa de ser creche
e passa a ser escola. Neste período, mesmo não sendo mais creche, a instituição de ensino
recebia os internos da CASE, que eram matriculados no local. Estes alunos estudavam na
escola até completar o ciclo de estudo, situação lembrada pela antiga diretora da escola e
corroborada pela funcionária S.N,
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Os alunos eram da FUNDAC, encaminhados pelo juiz que mandava vir pra cá. O
juiz pegava na rua e enviava pra cá [...] as meninas do Conselho matriculava aqui,
mandado pelo juiz. O prezinho funcionava onde hoje é a sala dos professores.Eu
preferia o tempo que era do préà 4 série. Os meninos era tão bonitinhos. Era ótimo.
Hoje é muito agitado. (S.N, 2015, 40 anos, funcionária de serviços gerais).

Ainda de acordo com o Quadro 6 analisado, a instituição passa a ministrar o curso de
Aceleração II, junto ao ensino de primeiro grau. Este ato administrativo apenas ratifica o
curso que já tinha sido implantado no CEHMA no ano anterior, em 2000. O Programa de
Aceleração I e II foi implantado pela SEC em 1998 para o curso do EJA, em substituição ao
Programa de Suplência de Educação Básica objetivando atender os jovens e adultos que ainda
não haviam cursado o ensino fundamental e que apresentavam defasagem série/idade, fazendo
parte deste nível de ensino (SALES et all, 2009).
O Quadro 6 também apresenta a portaria da SEC determinando que a escola ministre o
Ensino Médio, última etapa do ensino básico, a partir do ano de 2009. Esta mesma portaria
homologa o nome da escola, que passa a ser Colégio Estadual Helena Magalhães. Importante
analisar que cada avanço na modalidade e nível de ensino, demandava mais ajustes na
estrutura e no quadro de pessoal, necessários para adequação ao perfil e faixa etária dos
alunos egressos.
Na falta de documentação e materiais escritos que tratam da origem e da história da
escola que pudesse subsidiar na produção de conhecimento sobre o CEHMA, toma corpo e
importância os depoimentos orais das pessoas que participaram do processo de formação. A
carência de dados sobre a Instituição na SEC também revela a importância da preservação dos
equipamentos públicos dos bairros periféricos por parte dos gestores públicos, no sentido de
se preservar a memória e a identidade do povo da periferia.
Isto alerta para a necessidade das escolas cuidarem mais dos seus arquivos, pois estes,
são depositários de documentos importantes que retratam a história de vida da escola e das
pessoas que delas fizeram e fazem parte. Infelizmente, é uma prática comum nas escolas
públicas a falta de zelo e preservação dos documentos, que muitas vezes ficam esquecidos nos
arquivos sob efeito do desgaste do tempo. Por isto, mais uma vez, ganha importância este
trabalho de construção e produção de conhecimento sobre a escola. Após esta abordagem
sobre o contexto histórico da instituição, necessária para produção de conhecimento sobre a
mesma, o estudo passa a analisar o funcionamento da organização e gestão escolar do
CEHMA, objeto principal da pesquisa.
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2. 2 A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CEHMA
O Art. 5º do Regimento Escolar determina que para seu funcionamento, a unidade
escolar precisa ter uma ter uma estrutura básica que abranja a direção, como órgão executivo,
órgãos colegiados, órgãos e funções técnico-pedagógicos e serviçosadministrativos. (BAHIA;
SEC, 2011). Seguindo as orientações deste documento, o Projeto Político Pedagógico – PPP
do Colégio Estadual Helena Magalhães aponta a seguinte composição na organização de
gestão da escola: Colegiado Escolar, Caixa Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil,
todos eles “com a função de apoiar e reforçar o alcance das metas educacionais de interesse
intra/extra e interescolar, bem como, consolidar o processo de autonomia da unidade escolar”
(BAHIA; CEHMA, 2011, p.12).
Neste entendimento, o PPP diz ainda que para alcançar o objetivo de desenvolver um
ensino com qualidade, o CEHMA se esforça em criar estratégias para fomentar um trabalho
educativo, desenvolvido por professores e alunos, de forma participativa e dinâmica, além da
preocupação em assegurar aos educandos as condições essenciais ao pleno desempenho das
suas potencialidades (BAHIA; CEHMA, 2011).
Estes objetivos são fundamentais para a promoção de uma educação plena,
transformadora, mas, neste encalce, é necessária uma estrutura organizacional que possa
garantir estas finalidades. Isto porque a gestão escolar é um dos elementos mais importantes
para desenvolver o nível de aprendizado em uma instituição de ensino. Ela é responsável por
estimular o ensino de qualidade, oferecer uma visão ampla do desenvolvimento da escola e
impulsionar seu desenvolvimento como um todo.
A gestão é fundamental para qualquer organização, sendo um elemento importante na
educação, porque para assegurar um bom desempenho escolar, é preciso ser criada condições
materiais, sociais e humanas para este intento. Daí a importância de uma gestão escolar que dê
conta do objetivo maior da escola que é o ensino-aprendizagem. Entretanto, ao mesmo tempo
que precisa lidar com os recursos que dispõe, definir metas e buscar alcançar os objetivos
traçados, a organização escolar, por sua condição social, tem a responsabilidade com a
formação humana, por isso, o compromisso político de sua gestão.
De acordo com Lück (2009) a gestão escolar constitui uma das áreas mais importantes
no campo da educação, pois, a mesma é destinada a realizar a organização, a mobilização e a
articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos
processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção
efetiva da aprendizagem pelos alunos. Isto porque, segundo a autora:
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[...] a gestão escolar é responsável pelo planejamento, organização, liderança,
orientação, mediação, coordenação e avaliação dos processos necessários para a
promoção das ações educacionais que visem a aprendizagem e formação dos alunos
de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade
globalizada e da economia centrada no conhecimento. (LÜCK, 2009, p.23).

Para Lück (2009), uma das dimensões importantes no processo de gestão é a dimensão
organizacional que tem a ver com a preparação, ordenação, avaliação e sistematização do
trabalho a ser realizado, que precisa garantir uma estrutura básica necessária para a
implantação de objetivos educacionais. A autora entende a gestão como um elo que envolve
“a gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão da cultura escolar e gestão do cotidiano da
escola, objetivando a formação do aluno, sendo que todos estes fatores se inter-relacionam”.
(LÜCK, 2009, p. 24).
Assim, a gestão escolar refere-se a um conjunto de normas, diretrizes e estruturas
organizacional, de ações e procedimentos que assegurem a racionalização do uso de recursos
para a consecução de um determinado fim, neste caso, o ensino e a aprendizagem do
educando. Neste sentido, é importante observar a estrutura organizacional da escola, o seu
trabalho escolar, sua prática pedagógica, os espaços interativos, as pessoas que trabalham e
que visitam o setor, as relações que são travadas no dia a dia, ou seja, os fatores que ajudam a
moldar sua cultura escolar.
2.2.1 A infraestrutura da escola
Em relação à estrutura física da escola, o Colégio Estadual Helena Magalhães
apresenta uma estrutura horizontal, com dois pavilhões. No primeiro pavimento, logo no
saguão de entrada, está situada a Diretoria, de tamanho exíguo, e, do lado oposto, funciona a
Secretaria Administrativa, onde os pais e visitantes chegam para serem atendidos em suas
demandas. Importante registrar que, nas observações feitas, foi possível perceber que para
falar com o diretor, quando este se encontra em sua sala, é necessário passar primeiro por este
setor. Neste saguão de entrada, não se observou nenhum espaço de recepção, nem banco ou
qualquer assento que ofereça conforto e alivie o tempo de espera por parte do visitante.
Quando o assunto é relacionado a demanda dos alunos, com exceção dos problemas
burocráticos, o requisitante, em sua maioria mães e pais de alunos, é encaminhado para a
vice-direção, no andar de cima.
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Ainda nesse pavimento, há uma área de tamanho razoável, ao lado, onde funciona a
cozinha, com banheiro para funcionários, sala de almoxarifado, e uma mesa que ocupa a parte
central, onde os funcionários almoçam e alguns alunos fazem lanche, uma vez que a escola
não dispõe de uma cantina para merenda. Como outros espaços da escola, este é multiuso,
servindo como copa, cantina improvisada e local de apresentações e culminâncias de projetos,
reuniões, palestras e outros. No horário da merenda, a falta de espaço para a distribuição da
mesma, faz com que os alunos formem grandes filas, se comprimindo no espaço exíguo desta
sala, contígua à cozinha, com total falta de conforto, improvisando assentos para sentar. Por
conta da quantidade de alunos no local, torna difícil o acesso de outras pessoas ao recinto.
Esta situação prejudica um momento tão importante de descontração e interação entre
os pares que é o horário do intervalo. O resultado é que, nestes momentos, os alunos do
ensino médio, do turno matutino, por serem maiores, se concentram nas salas, pequenas áreas
de convivência, principalmente, em um canteiro que fica na parte externa da escola e os
menores, do ensino fundamental, se espalham por todos os ambientes da escola.
No segundo pavilhão, no andar de cima, está situada a sala da vice- direção, local onde
recebe os visitantes, na maioria pais dos alunos, que precisam resolver algumas demandas ou
pendências com os vice-diretores de cada turno. É uma sala pequena, com um pequeno
assento para visita, onde ficam aglomerados alguns profissionais, principalmente os
funcionários de apoio do diurno. Neste pavilhão, há uma sala de informática, utilizada em
alguns eventos ocasionais, principalmente nas oficinas do TBC, mas não se constatou o uso
dos aparelhos, apenas do espaço; um sala para os professores, de tamanho razoável,
atualmente passando por reformas, onde há armários para os docentes e um pequeno banheiro.
Não se observou, durante a pesquisa, um computador em condições de uso, na sala dos
docentes.
Há um corredor que leva à maioria das salas de aulas, inclusive a sala de vídeo. Estas
salas, no total de nove, são muito próximas umas das outras, o que eventualmente, pode
prejudicar o andamento do trabalho pedagógico com o barulho dos alunos, crianças e
adolescentes do Ensino fundamental, do turno vespertino. Por causa da faixa etária, estes
adolescentes fazem um barulho ensurdecedor e o espaço pequeno torna tudo mais difícil,
principalmente nos horários vagos.
Entretanto, é importante destacar que todas as salas de aula do Colégio têm aparelho
de ar condicionado, com possibilidade de se trabalhar com portas fechadas, obtendo um pouco
de privacidade, silencio e conforto e esta climatização artificial é uma prerrogativa de poucas
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escolas do Estado. Esta aquisição, de acordo uma funcionária, foi exigência dos professores.
Para uma das docentes da instituição, a presença do ar condicionado, além de trazer conforto,
traz tranquilidade para a escola, uma vez que diminui a necessidade dos alunos saírem da sala
de aula para beber água, diminuindo, consideravelmente, a quantidade de estudantes nos
corredores, que permanecem mais nas salas.
No final do corredor, há outro pequeno espaço de convivência, com 4 salas de aulas
agregados a este espaço, incluindo um pequeno salão, chamado de sala espelhada, onde
ocorre as culminâncias dos projetos e atividades desenvolvidas nos finais de semana. No total,
a escola conta com cinco áreas de convivência, treze salas de aulas e oito banheiros, sendo
três masculinos e quatro femininos, distribuídos pela sala dos professores, corredores das
salas e biblioteca, além de outros dispostos em lugares de acesso comum. Importante registrar
que os banheiros da escola, em sua grande maioria, estão precisando de reformas em suas
instalações.
A sala de multimídia, como quase todos os espaços da escola, é multiuso, sendo
utilizado para receber os pais e mães de alunos para as reuniões. Nestes encontros, logo após
alguns informes, os pais são separados por turmas de alunos e encaminhados para algumas
salas de aula. Este motivo, confirmado por um dos diretores, é por causa do espaço ser
bastante quente, o que dificulta o ajuntamento de muitas pessoas ao mesmo tempo.
Entretanto, verificou-se nas observações in loco, que no dia a dia, a sala é muito usada pelos
professores e alunos para trabalhar com vídeos. Baseado nos dados coletados por meio de um
questionário escrito, contendo perguntas objetivas, que tratava, basicamente, de questões
relacionadas à infraestrutura e técnico/administrativa, respondido por um dos gestores, foi
enumerado que a escola tem laboratório de ciências e sala de coordenação, entretanto, não se
observou o uso destes espaços.
Há na escola uma sala de coordenação, entretanto, percebeu-se, que no dia a dia, as
coordenações pedagógicas são feitas na sala da direção ou na sala de professores, sendo esta
última, o local onde acontece as reuniões e encontros com professores e dirigentes. Em
relação a sala da biblioteca, durante as observações, constatou-se que não houve uma prática
de visita ao local para leitura, nem tampouco se vislumbrou um funcionário especifico para o
atendimento aos usuários. No período analisado, constatou-se que o lugar foi utilizado,
provisoriamente, como sala de professores, por conta da original estar em reformas. Com esta
mudança, a pesquisadora também permaneceu um período neste recinto, constatando ser
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muito quente, agravado pelo barulho que vem das algazarras e brincadeiras dos alunos do lado
de fora.
O CEHMA tem um pequeno estacionamento onde foi dividido para construir a quadra
de esportes. Esta, fabricada no ano de 2005, é considerada a maior aquisição da escola nos
últimos anos. Segundo o diretor da instituição, sua construção exigiu esforço concentrado, por
conta da dificuldade financeira e também pela exiguidade do local, que a princípio, não
comportava a construção de uma quadra esportiva, por isto, foi preciso diminuir o
estacionamento e construir o equipamento esportivo. A quadra é de laje batida, construída
alguns metros acima do nível do chão, com rede de proteção, onde ocorre as aulas práticas de
Educação Física, além de ocasionalmente, ser utilizada para apresentação de projetos. É bem
conservada e bastante utilizada pelos alunos no dia a dia para os jogos. Segundo o diretor, o
espaço esportivo fica disponível para a comunidade nos finais de semana.
Em relação ao aspecto tecnológico, de acordo com os dados coletados, a unidade
escolar conta com aparelhos de televisão, som, computadores, projetores de multimídia,
copiadoras, câmera fotográfica, aparelho de fax e câmera de segurança. A Instituição possui
ainda um laboratório de informática com computadores com internet, recurso de banda larga e
vídeo. Entretanto, percebe-se que estes recursos são comumente utilizados em eventos
extraclasses, como seminários, apresentação de trabalhos e culminâncias de projetos, não
sendo uma prática comum no dia a dia. Constatou-se também dificuldades no uso destes
aparelhos, principalmente pela dificuldade de um local apropriado para sua instalação, como
ocorreu no dia da culminância de um dos projetos da escola, quando o áudio de apresentação
ficou prejudicado.
O mobiliário da escola é, na medida do possível, conservado. As paredes da escola,
tanto interna quanto externa, apresentam uma pintura já gasta, como também ainda persiste o
histórico problema de infiltração e alagamento em tempo de chuva. Em relação a
acessibilidade dos portadores de deficiência, a escola conta com uma rampa de acesso para
este público, uma vez que, por conta da arquitetura do prédio, há muitas escadas, desde o
portão da entrada até as escadarias de acesso ao andar de cima, que são entraves para os
portadores de deficiência.
Há uma enorme grade que separa a área interna da escola da área externa, onde fica a
quadra de esportes e o a área de convivência com o canteiro. Esta grade serve como segurança
para os agentes educativos, mas, também, é utilizada como forma de controlar o horário de
entrada e saída dos alunos. A escola, desta forma tem muitas divisórias com grades,
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prerrogativas da maioria das escolas do Estado. Observa-se também que a escola possui
câmeras na maioria dos compartimentos. Este fato também é bastante usual nas escolas
estaduais da Bahia, revelando uma cultura de vigilância e controle das instituições,
principalmente, no que tange a questão de segurança.
Um dos problemas constatados na escola é o sumiço das lâmpadas de led da escola.
De acordo com uma funcionária, à noite, as vezes, as aulas não funcionam por conta de
roubos destas luminárias, que torna o ambiente escuro. Nas observações, constatou-se que
para conseguir fazer uma das oficinas do TBC, resguardou-se a luminária com um artefato,
para que as lâmpadas não fossem levadas. Isto comprova o esforço da comunidade escolar em
preservar os bens da escola.
Importante destacar que a escola não possui um auditório para apresentação de
trabalhos coletivos e socialização das pessoas, utilizando, comumente, espaços improvisados
nestas situações. A falta de espaço na escola para ajuntamento coletivo, socialização e
recepção dos visitantes foi um dos primeiros problemas observados pela pesquisadora,
aspecto também enfatizado nas falas dos entrevistados.
Em entrevista, um dos diretores, como também a coordenadora que participou da
pesquisa, apontaram a arquitetura inadequada como um dos problemas da escola. Quando
perguntado aos mesmos se a estrutura da Unidade Escolar era um entrave para o trabalho
pedagógico, apurou-se as seguintes respostas: [...] Sim. Falta um auditório para as produções
artísticas dos alunos, áreas verdes, área de lazer e mais espaço na escola para promover
gincana (COORDENADORA A). No caso do dirigente, este analisa que a escola poderia ser
vertical, com salas mais amplas, uma vez que as existentes são apertadas e voltadas uma para
a outra, dificultando o trabalho pedagógico.
O problema com o espaço físico é herança da transformação da creche em escola, que
resultaram em ajustes posteriores na sua constituição física. Mas, apesar destas mudanças, a
Unidade Escolar não conseguiu alcançar uma estrutura adequada que oferecesse conforto aos
usuários. As adequações feitas, juntamente com a dificuldade de expansão por falta de
terreno, resultam nas situações evidenciadas.
Para Silva (2005), uma gestão organizacional voltada para a sustentabilidade (e
cidadania) não pode prescindir de um ambiente físico harmonioso. De acordo com a autora, o
ambiente físico pode criar um ambiente escolar mais dinâmico, criativo, interativo e
harmonioso, nos quais sejam permitidos a interconexão e o contato real entre os sujeitos de
aprendizagem e os fenômenos sociais e naturais (SILVA, 2005).
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Desse modo, não se pode subestimar a importância do espaço físico para a consecução
de um trabalho pedagógico com qualidade. Qualquer organização escolar que almeje um
trabalho educativo voltado para desenvolver as capacidades cognitivas, artísticas e pessoais
dos seus educandos, precisa contar com uma estrutura espacial que contribua neste sentido.
Mas, quando isto não é possível, a própria comunidade escolar busca desenvolver esforços
neste sentido, como ilustra o caso apontado acima.
2.2.2 A estrutura técnico-administrativa da escola
A escola é formada por um corpo diretivo que tem um diretor e mais três vicesdiretores, cada um em seu respectivo turno, uma secretária administrativa, três coordenadoras
em cada turno, todas com formação em pedagogia, um staff de funcionários administrativos,
de apoio e vigilância, professores e alunos, que juntos formam o segmento escolar, agentes
sociais que trabalham ou estudam na escola (BAHIA; CEHMA, 2011). Importante destacar
que representantes de cada um destes agentes educativos, juntamente com representantes de
pais de alunos, formam a comunidade escolar que por sua vez, de acordo com a LDB,
representam o Colegiado Escolar (BRASIL, 1996).
De acordo com o PPP e com dados coletados na escola, a Instituição conta ainda com
cerca de 67 professores, sendo 60 % são efetivos do Estado, alguns são veteranos na escola,
que ministram 40 (quarenta) horas semanais de aula na própria Instituição e outros restantes
são contratados por tempo determinado pelo regime celetista. Apenas um professor tem
mestrado, muitos deles com especialização lato senso, dentro de sua área de atuação. O
referido local ainda tem na parte administrativa um staff de funcionários distribuídos em
trabalhos administrativos e documentações da escola, merendeiras, agentes de limpeza, de
apoio, porteiros, vigilantes e outros. Deste modo, o Quadro 7 traz um demonstrativo do
quadro de pessoal que trabalha na escola.
Turno

Professores

Matutino
Vespertino
Noturno
TOTAL

23
24
20
67

ViceDireção
1
1
1
3

Coordenação
1
1
1
3

Funcionários
Administrativos
03
03
03
09

Funcionários De
Apoio[*]
10
12
08
30

Quadro 7: Número de funcionários do CEHMA
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PPP e dados coletados na escola, BAHIA/CEHMA/2015
Observação: [*] Incluídos funcionários efetivos e terceirizados.
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Em relação a função dos dirigentes, estes têm um papel importante na construção do
coletivo. Para amparar a análise sobre esta questão, é importante trazer a natureza do cargo de
direção que está prevista no Regimento Escolar. Segundo este documento, a direção é o órgão
executivo responsável pela gestão da unidade escolar, competindo-lhe atividades de caráter
técnico-pedagógico, administrativo-financeiro, patrimonial, bem como de articulação com a
família, com a comunidade escolar e entorno da escola, com os poderes públicos locais, sendo
compostos por um diretor e um ou mais vice-diretor (BAHIA; SEC, 2011).
Para Lück (2009) a responsabilidade maior da gestão cabe ao gestor, sendo que sua
função deve ser compartilhada, mas não diluída. Ele é o líder, o coordenador e orientador do
processo educacional, sendo ele o responsável pela gestão. O diretor é o profissional a quem
compete a liderança e a organização do trabalho de todos que atuam neste ambiente. (ibidem).
Segundo a autora:
[...] os gestores escolares, constituídos em uma equipe de gestão, são os
profissionais responsáveis pela organização e orientação administrativas e
pedagógicas da escola, do qual resulta a formação da cultura do ambiente escolar,
que deve ser mobilizador e estimulador do desenvolvimento e construção do
conhecimento e da aprendizagem, orientadas para a cidadania competente. Para
tanto, cabe-lhes promover a abertura da escola e de seus profissionais para os bens
culturais da sociedade, para sua comunidade (LÜCK, 2009, p. 22).

De acordo com o Regimento Escolar, os cargos diretivos de diretor e vice-diretor
devem ser eleitos democraticamente pela comunidade escolar e designado pela SEC. Em
relação a atual gestão do CEHMA, é importante destacar que os atuais diretores da Instituição
foram eleitos de forma direta, pela comunidade escolar, no pleito acontecido no final de 2015.
Estes dirigentes já faziam parte da gestão anterior, por isso, o processo eleitoral apenas
ratificou a permanência dos mesmos na gestão da escola. Importante registrar também que
alguns deles moram na comunidade do Beiru, tendo, por conta disso, certa familiaridade com
a comunidade do entorno.
A eleição contou com a participação da comunidade escolar, incluindo os pais e mães
de alunos, que também vieram confirmar a matricula dos alunos. O segmento do alunado
também participou do pleito. No caso dos funcionários, só tiveram direito ao voto, por
determinação da SEC, os que eram servidores do Estado, ficando de fora uma boa parcela
deste segmento, por estarem na condição de trabalhadores terceirizados. Nas observações,
ficou claro que não havia muita disposição de alguns segmentos para participarem e votarem
no pleito, mesmo sendo uma ação tão importante para a escola.
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Não foi apresentado, na escola, uma chapa alternativa para concorrer à eleição. Isto
seria um passo importante porque um dos requisitos para o exercício da democracia é a
alternância de poder e a possibilidade de duas candidaturas, concorrendo entre si pelo voto
direto dos seus representados. Quando não se vislumbra tais possibilidades, o processo
democrático não se efetiva, de fato. É importante que a comunidade escolar tenha maturidade
política para saber lidar com esta ferramenta tão importante, que é a escolha dos dirigentes
escolares, uma conquista importante dos movimentos sociais, após a redemocratização do
pais, mas, que ainda não se consolidou nas escolas estaduais da Bahia.
Segundo Paro (1994) a reivindicação da escolha de diretores escolares por meio do
processo democrático em âmbito nacional na década de 1980 provocou grandes expectativas
nos sujeitos envolvidos. Um dos principais argumentos era a neutralização das práticas
tradicionais como o clientelismo, patrimonialismo, autoritarismo e o “jeitinho brasileiro”,
além do favorecimento pessoal, práticas que impedem o exercício da cidadania. Entretanto,
mesmo com esta conquista, a eleição para dirigentes escolares na Bahia ainda caminha a
passos largos do exercício democrático.
Em relação ao corpo discente, a escola apresenta o total de 1.428 alunos matriculados
no ano de 2015, distribuídos em três modalidades de ensino: Fundamental, Médio e EJA,
distribuída nos 3 turnos, conforme os Quadros 8, 9 e 10, que se seguem. Observa-se, nestes
Quadros, um número acentuado de alunos matriculados nos três turnos da escola, no ano de
2015, com média de 35 alunos em cada sala, dados confirmados pela secretaria da escola.
Segundo uma funcionária da escola “a escola é lotada, não tem espaço para ninguém [...] o
diretor nunca diz não para quem vem à escola, a procura de vaga. Quando algum aluno vem
do interior, ele sempre manda vir à secretaria” (P.F, funcionária da escola). Esta afirmação é
corroborada por um dos dirigentes da Instituição de ensino quando aponta que o colégio não
sofre um número acentuado de evasão, sendo a escola que tem maior procura, por matricula,
no bairro.

Série/Ano
6º
7º
8º
9º
Total

ENSINO FUNDAMENTAL
Nº de Turmas
Matutino
Vespertino
-04
-03
01
03
01
03
02
13

Alunos por Turno
Matutino
Vespertino
-138
-105
35
110
35
102
525

Quadro 8: Número de alunos matriculados no ensino fundamental por série/turno
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na escola, BAHIA/SGE/CEHMA/2015.
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Série/Ano
1º
2º
3º
Total

ENSINO MÉDIO
Nº de Turmas
Matutino
Noturno
04
04
03
02
03
02
10
08

Alunos por Turno
Matutino
Noturno
164
170
122
78
114
78
726

Quadro 9: Número de alunos matriculados no Ensino Médio por série/turno
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na secretaria da escola, BAHIA/SGE/CEHMA/2015.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Modalidade de Ensino
Nº de Turmas
Alunos por Turno
Eixo 4
Eixo 5
Eixo 4
Eixo 5
Tempo Formativo
02
03
70
107
02
03
177
Total
Quadro 10: Nº de alunos matriculados no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) por Modalidade/nível de ensino
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na secretaria da escola, BAHIA/SGE/CEHMA/2015.

As turmas dos alunos foram organizadas de forma heterogênea, de acordo com a
idade. Importante registrar que a inclusão dos alunos em uma turma não é mais da alçada da
escola, que não possui mais autonomia para este fim. A divisão é feita pelo Sistema de Gestão
Escolar (SGE), criado pela Portaria n º. 2.970/2010 (BAHIA, 2010), também responsável pelo
controle e acompanhamento das funções da secretaria de forma online, que também faz a
matrícula, o controle de frequência e avaliação, ações que são feitas a partir dos dados
oferecidos pela secretaria da escola.
De acordo com Libâneo (2001), toda instituição escolar precisa ter uma estrutura
organizacional interna, previstas em documentos legais, a exemplo do Regimento Escolar ou
em legislação específica estadual ou municipal, uma vez que esta estrutura organizacional se
refere ao ordenamento e disposição das funções que asseguram o funcionamento da escola, se
diferenciando conforme a legislação dos Estados e Municípios e de acordo com as concepções
de organização e gestão adotada (ibidem).
Para o autor, este modelo de organização e gestão escolar vai influenciar nos processos
de gestão, na elaboração e implementação dos documentos e legislações que vão pautar as
diretrizes escolares, a exemplo do Projeto Político Pedagógico (PPP) ou na abertura de canais
de participação coletiva, como o Conselho escolar e outros órgãos colegiados.
Segundo ele, a organização e gestão da escola são meios de realização do trabalho
escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação do esforço coletivo do pessoal
que atua no local e envolve os aspectos físicos e materiais, os conhecimentos e qualificações
práticas do educador, as relações humano-interacionais, o planejamento, a administração, a
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formação continuada, a avaliação do trabalho escolar, objetivando atingir um resultado e isto
implica, nas palavras do autor:
[...] em uma ação racional, estruturada e coordenada e, por ser uma atividade
coletiva, não depende apenas das capacidades e responsabilidades individuais, mas
de objetivos comuns e compartilhados e de ações coordenadas e controladas dos
agentes do processo (LIBÂNEO, 2001, p. 6).

Por isto, a gestão escolar, que tem compromisso com a organização do trabalho na
escola, incluindo os processos pedagógicos, administrativos, financeiros, é também
responsável pela gestão das pessoas que integram a unidade escolar e o seu entorno, sendo
este o seu maior patrimônio. Daí a necessidade de se enfatizar as relações interpessoais que
são travadas interna e externamente pela escola, que contribuem, sobremaneira, para o bom
andamento do ensino-aprendizagem e do trabalho escolar como um todo.
2.2.3 A estrutura social do CEHMA
Esta dimensão está relacionada a composição dos agentes sociais na escola e as
relações que são travadas entre os mesmos no ambiente escolar. A estrutura social é um
componente importante para a gestão de uma escola. Sabe-se que para promover o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, a comunicação e interação entre os segmentos é
fator fundamental para o processo de uma gestão democrática. No que tange a comunicação
entre os segmentos da escola, a gestão escolar adotou o sistema de redes sociais via aplicativo
de celular, no qual os profissionais da escola, neste caso, professores, coordenadoras e direção
escolar, conversam entre si e socializam questões burocráticas e pedagógicas.
Ainda em relação ao quesito comunicação, logo no saguão da entrada da escola,
encontra-se um mural onde se destaca os informativos e comunicados da escola. Entretanto,
não se identificou nos espaços dos murais, informações sobre aniversário das pessoas ou
qualquer outra data de referência na escola, apenas os avisos de natureza administrativo e
pedagógica. Entretanto, mesmo com estes canais de comunicação, percebeu-se, durante as
observações, que falta entrosamento entre os turnos da escola, situação corroborada por uma
professora, sujeito da pesquisa.
Em relação aos segmentos sociais que são constituintes da organização escolar, cada
um destes segmentos precisam ter ciência da importância da sua função para o alcance do
sucesso escolar. Por isto, é importante que o trabalho flua de forma coesa, harmoniosa e em
conjunto, consciente do seu papel social na escola. No caso das coordenadoras pedagógicas,
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estas profissionais têm uma papel preponderante nas atividades que envolvem as questões
pedagógicas e desenvolvimento cognitivo dos alunos.
No CEHMA, elas participam dos encontros de Conselho de Classe, Atividade
Complementar (AC), onde discutem, junto com os professores, a rotina escolar e os projetos
pedagógicos desenvolvidos na escola, por sinal, uma metodologia de trabalho escolar muito
usada no cotidiano da unidade escolar. Durante o período de observação, constatou-se que as
coordenadoras são profissionais que cumprem efetivamente suas responsabilidades no que
tange ao pedagógico, além de terem um papel crucial para o dinamismo dos projetos
pedagógicos. As relações que são travadas entre estas profissionais e demais segmentos são
de natureza respeitosa, como também há um clima de paridade nas relações entre estas
profissionais e os gestores.
Em relação aos professores, não se percebeu conflitos aparentes, nem tampouco foi
presenciado qualquer ação desrespeitosa entre os mesmos. Em torno destes, há um clima de
descontração e amizade, principalmente, os profissionais que têm uma relação interpessoal
mais próxima. Não se percebeu também desavenças nem discórdias entre professores e
alunos. Entretanto, mesmo prevalecendo um clima de união e harmonia, percebe-se que há
tensionamentos nas relações, principalmente, entre alguns professores e dirigentes.
Os funcionários, tanto os técnico-administrativos, quanto funcionário de apoio e
vigilância é um componente importante para o funcionamento da escola. No que tange a
questão interrelacional, os funcionários convivem harmonicamente com os seus pares e com
outros segmentos, principalmente, professor e dirigente. Não há um atitude de subserviência
nem uma relação hierárquica entre os dirigentes e funcionários. No dia a dia da dinâmica
escolar, percebe-se uma boa interação entre este segmento com os professores e diretores.
Não se identificou, no período das observações, qualquer ato de imposição, de mando, que
demandasse qualquer atrito ou provocasse discórdias e descontentamento por parte destes
trabalhadores. O que se via e ouvia, por parte dos mesmos, em conversas informais, eram
elogios e sentimentos de apreço e consideração pelos gestores.
As atribuições dos dirigentes em uma Instituição de ensino são muito importante, uma
vez que eles são os responsáveis diretos pela gestão da escola, por isto, nesta função, as ações
dos que estão no cargo não pode ter um caráter pessoal. O diretor tem que cumprir sua função
como foi designado, mas não pode fazer do cargo um local para criar antagonismos,
perseguições nem conchavos. O interesse público, coletivo deve prevalecer nas pelejas
individuais.
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No que concerne aos estudantes que compõem a escola, este segmento é
majoritariamente (mais de 90%) formado por alunos que são oriundos do bairro e residem no
entorno do colégio, com idades variando entre 11 e 17 anos de idade, dependendo do nível de
estudo. Em relação ao gênero, a distribuição entre homens e mulheres é equilibrada, com uma
leve diferença entre os dois. Numericamente, na escola há, aproximadamente, 55% de
meninas e 45% de meninos (BAHIA; CEHMA, 2011).
Não se percebeu atritos, disputas nem atitudes agressivas entre os alunos. Nos
momentos de descontração, que é a hora do intervalo, conforme já explicitado, os estudantes
menores, do fundamental, se espalham nos espaços de convivência da escola, sendo que os
meninos, em sua maioria, jogam bola na quadra, e as meninas brincam em outros
compartimentos. Em relação aos maiores, do ensino médio, em sua grande maioria, formam
grupos e conversam entre si.
Assim, prevalece um aparente clima de descontração, sem conflitos aparentes entre os
alunos, seja em relação aos seus pares ou com os demais segmentos da escola. Isto é
importante registrar porque cada vez mais as escolas estão se tornando um caldeirão de
conflitos, com demandas sociais que adentram o ambiente escolar, exigindo cada vez mais a
busca de solução. Por isto, a importância da dimensão política, social e relacional da gestão.
Uma organização e estruturação da dinâmica interna da escola, seja no âmbito físico,
administrativo ou pedagógico, não pode estar centrada apenas em ações e atividades
burocráticas e administrativas, mas, deve se pautar também, pelas relações que são travadas
no seu dia a dia. Assim, a organização escolar tem a ver com a estrutura da escola, mas,
também, com a fomentação de um espaço democrático, interativo, com autonomia
pedagógica, cujas decisões sejam coletivas, com a participação de diferentes atores sociais e
educativos que formam a comunidade escolar e local.
De acordo com Paro (2010), que utiliza o termo administração como sinônimo de
gestão, a atividade administrativa, enquanto utilização racional de recursos para atingir fins, é
condição necessária da vida humana, e, sendo assim, a administração escolar se configura
como uma atividade exclusivamente humana. Em sua visão marxista e dialética, o autor
entende que da mesma forma que a educação escolar não se faz separada dos interesses e
forças sociais presentes numa determinada situação histórica, a atividade administrativa não
se dá no vazio, mas em condições históricas determinadas para atender a necessidades e
interesses de pessoas e grupos.
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Desta forma, ao analisar os condicionantes sociais e econômicos que interferem no
campo da educação escolar, Paro entende que a administração capitalista se coloca na
manutenção da ordem social vigente, exercendo com isto função nitidamente conservadora.
Para este, a administração que atende aos interesses dominantes não é a completa negação da
escola, “mas a existência de uma escola que distribui desigualmente o saber e ratifica as
diferenças sociais inerentes à sociedade capitalista (2010, p. 25).
Por isto é tão importante defender uma gestão que comungue com o interesse da classe
trabalhadora, que é o público alvo da maioria das escolas públicas. Esta deve estar focada em
cidadãos com consciência social, que possa mudar esta sociedade vigente, pautada em
interesses individuais. De acordo com Paro:
[...] a escola pode concorrer com sua parcela para a transformação social na medida
em que, como agência especificamente educacional, conseguir promover junto as
massas trabalhadoras a apropriação do saber historicamente acumulado e o
desenvolvimento da consciência crítica da realidade em que se encontra. (PARO,
2010, p. 165).

O autor lembra que na busca de uma especificidade para a administração escolar, esta
precisa ser pautada em objetivos educacionais representativos dos interesses das classes
dominadas da população e que este setor leve em conta a especificidade do processo
educativo. Por isto, “em busca de seus objetivos, as ações, os métodos e os princípios da
administração escolar deve estar comprometida com a transformação social” (PARO, ibidem,
p. 231).
Assim, a capacidade de administrar a instituição escolar é relevante para o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, objetivo precípuo da escola, uma vez que cabe a
gestão escolar administrar, racionalmente, os recursos objetivando um determinado fim.
(PARO, 2010). Mas, neste objetivo, é preciso levar em conta o papel político desta gestão,
que está relacionado com a formação cidadã dos educandos, como também ao conjunto das
relações travadas, seja interna ou externa, no processo de gerir a escola.

Por isto, a

importância de uma gestão escolar aberta, democrática.
Para Teixeira (2002) os processos pedagógicos que constituem o fim da organização
escolar influenciam e são influenciados pelas funções administrativas que consubstanciam os
meios necessários à sua realização. Deste modo,
[...] a escola é visualizada como uma entidade sociocultural, constituída por grupos
que, em suas mútuas relações, vivenciam códigos e sistemas de ação, fazendo dela
instrumento próprio da cultura. Nessa perspectiva, a escola não pode ser reduzida à
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sua estrutura de cargos e funções, nem aos graus e modalidades de ensino
ministrados, ou ao somatório de salas de aula, onde os professores são
individualmente responsáveis pelas práticas pedagógicas que desenvolvem. Ela se
constitui num organismo vivo e dinâmico. Possui além de um estrutura burocrática,
uma constituição cultural e simbólica que lhes permite responder as demandas e
limitações impostas pelo sistema que a mantém e pelo meio que a atende.
(CÃNDIDO, 1977 apud TEIXEIRA, 2002, p.15).

Por isto, ao citar Antônio Cândido, a autora lembra que, apesar de ser importante para
o funcionamento da unidade escolar, a escola não pode estar restrita a estrutura burocrática,
que reduz a sua estrutura de cargos e funções, nem tampouco apenas as modalidades de
ensino que ministram ou as práticas pedagógicas, mas, esta precisa responder as demandas
sociais que é a razão da sua existência e isto não pode prescindir das relações que são
estabelecidas no seu cotidiano.
Este também é o entendimento de Freitas (2000) quando chama a atenção para as
vantagens de um exercício da administração participativa, aberta ao diálogo, principalmente,
em termos de processos e resultados, uma vez que esta perspectiva possibilita que as pessoas
sejam valorizadas e percebidas como agentes. Segundo a autora:
[...] com o foco no indivíduo, a gestão participativa na escola pode trazer benefícios.
O respeito ao trabalho do professor, ao do gestor escolar e ao das comunidades
escolar e local poderá elevar a qualidade educacional, tornando-a compatível com as
necessidades dos indivíduos e do contexto (FREITAS, 2000, p. 50).

Uma educação comprometida com o interesse das classes trabalhadoras, com uma
produção de saber voltada para promoção de mudanças efetivas no meio social, necessita de
uma gestão democrática que compartilhe suas decisões com todos os sujeitos que vivenciam e
fazem parte da comunidade escolar, com ações administrativas e pedagógicas voltadas para a
produção de um conhecimento significativo para o aluno, formando consciência crítica. No
caso específico do CEHMA, por estar inserida em um bairro popular, que é sinônimo de
resistência e luta política, requer que a sua organização e gestão tenham um viés político e
social daí, não pode prescindir de um caráter participativo e democrático.
O próprio termo gestão vem do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere,cujo
significado e levar sobre si, carregar, chamar para si, executar, exercer e gerar, já está imbuída
de um caráter político, condizente com o novo modelo de administrar uma realidade, sendo,
então, por si mesma, democrática, pois traduz a ideia de envolvimento coletivo, por meio da
discussão e do diálogo (CURY, 2002) e isto tem a ver com a gestão democrática. Não é à toa
que o termo administração foi substituído por gestão no auge da luta pelos processos de
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mudanças na educação em meados da década de 1980 e esta mudança visava ampliar o caráter
político do termo, com vistas a imprimir na dinâmica escolar a gestão democrática.
A gestão democrática da educação está inserida na Constituição como resultadodas
lutas empreendidas pelos educadores e pela força dos movimentos sociais organizados no
período da redemocratização brasileira nos anos 80. A bandeira deste movimento era pautada
na defesa de um projeto de educação pública de qualidade social e para isto era empreendido
esforços em prol da democratização do setor. Assim, estas lutas se intensificaram a partir de
então, resultando na aprovação do princípio constitucional que determina a gestão
democrática na educação (CURY, 2002).
Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB (Lei
Complementar nº 9.394/96) que tem como função estabelecer e regulamentar as diretrizes
gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino, buscou resguardar os princípios
constitucionais, inclusive, de gestão democrática. Assim, a LDB, ao regulamentar o
ordenamento constitucional, traz as seguintes determinações:
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15 - os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro
público (BRASIL, 1996).

Entretanto, a legislação sozinha não garante a efetivação da gestão democrática e
participativa na escola. É necessário a participação de todos os sujeitos envolvidos no
processo educativo. É importante o engajamento da sociedade, das associações de bairro, dos
movimentos populares e dos segmentos que compõem a escola e a comunidade do entorno.
Isto porque “a gestão democrática só existe mediante uma prática que articule a participação
de todos, o desempenho administrativo-pedagógico e o compromisso sócio-político” (CURY,
2002, p. 171).
O autor ainda acrescenta que a gestão democrática da educação entre outras
características pressupõe, a mesmo tempo, transparência e impessoalidade, autonomia,
participação, liderança e trabalho coletivo (ibidem). Dentre estes requisitos, a participação e
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autonomia são elementos intrínsecos ao processo de democratização da gestão escolar,
devendo fazer parte do projeto de educação.
Deste modo, uma escola que visa um ensino significativo precisa criar uma estrutura
administrativa, pedagógica e social que dialogue com os sujeitos da escola e do entorno, que
possibilite uma cultura organizacional, na qual prevaleça os princípios democráticos, e, neste
intento, as decisões centralizadoras e autocráticas não devem fazer parte do cotidiano escolar.
Assim, princípios de gestão democrática, a exemplo da autonomia pedagógica e
administrativa, a participação dos profissionais da escola e da comunidade escolar na
elaboração do projeto pedagógico da escola e nas decisões do colegiado, são, portanto,
elementos fundantes da gestão da educação em geral e fundamentais na gestão da escola.
2.3 A GESTÃO ESCOLAR E OS ÓRGÃOS COLEGIADOS
2.3.1 O Colegiado Escolar e as entidades associativas
No que se refere a formação do Colegiado Escolar do CEHMA, este órgão foi
constituído desde novembro de 2009, participam representantes de todos os segmentos da
comunidade escolar. De acordo com Regimento Escolar, este órgão colegiado tem peso de
decisão enquanto órgão máximo da instituição, de caráter deliberativo, consultivo e normativo
no referente a quaisquer assuntos relacionados à escola (BAHIA; SEC, 2011).
Ao tratar do Colegiado Escolar do CEHMA, o PPP diz que este órgão tem a finalidade
de ampliar a participação da comunidade escolar no desenvolvimento dos projetos;
acompanhar o planejamento e desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas e
administrativo-financeiras da Unidade Escolar de modo a estabelecer relações de
compromisso, parceria e corresponsabilidade entre a gestão escolar e a comunidade, visando a
melhoria da qualidade do ensino (BAHIA; CEHMA, 2011).
Desta maneira, o Conselho da escola, seguindo as diretrizes do seu Regimento
Escolar, é composto pelo diretor, supervisor pedagógico e por professores representantes de
cada fase do ensino, um servidor, um auxiliar, dois pais e dois alunos maiores de 14 anos
frequentes. O mandato da equipe eleita tem duração de um ano, podendo ser estendido para
mais um ano. O quadro 11 faz um esboço dos segmentos sociais que compõem este órgão de
decisão. (BAHIA; CEHMA, 2011).
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I - a direção da unidade escolar;
II - professores e ou coordenadores pedagógicos em exercício na unidade escolar;
III - servidores técnico-administrativos em exercício na unidade escolar;
IV - estudantes devidamente matriculados na unidade escolar e que apresentem frequência regular; e
V - pais ou responsáveis dos estudantes devidamente matriculados na unidade escolar com frequência
regular.
Quadro 11: Colegiado Escolar do CEHMA
Fonte: BAHIA/SEC/CEHMA, (2011).

Estes órgãos representativos dos colegiados, partes constituintes da estrutura
organizacional da escola, quando seus membros são constituídos através de escolha
democrática, que participam efetivamente e conjuntamente do processo de gestão da escola,
quando exercem as suas funções de forma decisiva e não são criados meramente para exercer
uma função burocrática e decorativa, pode-se admitir que a escola busca exercer uma gestão
participativa e democrática. Ainda segundo Aguiar (2008):
O Conselho Escolar pode ser construído de forma coletiva, como um lugar de
participação e decisão de caráter pedagógico e político, como um espaço de debate e
negociações em torno das necessidades e prioridades da escola e como um canal de
democratização da gestão escolar (AGUIAR, 2008, p. 141).

O Conselho Escolar é um mecanismo de gestão democrática que possibilita limitar o
poder autoritário do diretor. Em uma gestão que se propõe democrática e participativa, os
conselhos e órgãos colegiados são preponderantes para a política de descentralização do poder
uma vez que reparte as decisões da escola. O conselho é constituído por representações dos
diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. De acordo com Aguiar (2008, p.
138), “a escola pública tem um papel fundamental para a construção de uma cidadania
participativa, entendida como construção permanente e coletiva. Nesse sentido, os Conselhos
Escolares são considerados, primordiais”.
Entretanto, apesar do poder instituído, este poder não é, muitas vezes, exercido por
falta de consciência dos conselheiros. A implantação e funcionamento dos colegiados
escolares não são suficientes para se promover a autonomia participação coletiva, superando a
autocracia como lógica de funcionamento da direção escolar. Por isto, na instalação de uma
gestão democrática é necessário o esforço de todo o pessoal envolvido no funcionamento da
escola. Isto porque, para se implantar uma gestão democrática não é fácil. É preciso a
participação de todos os segmentos sociais.
Assim, para que a gestão escolar seja democrática é preciso repensar e dividir o poder
da escola, delegando funções, com ampla participação dos representantes de diferentes
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segmentos da escola nas decisões/ações administrativas e pedagógicas desenvolvidas no
espaço escolar (VEIGA, 1998). É preciso uma dinâmica escolar na qual haja interlocução
efetiva entre os segmentos educativos que compõem o universo escolar, por isto, o Conselho
Escolar e demais espaços coletivos precisam ser instrumentalizados e terem de fato,
legitimidade nas suas decisões.
Reitera-se assim a importância de um planejamento de trabalho que envolve uma
coletividade, sem que as decisões sejam tomadas de cima para baixo, de forma hierarquizada
e centralizada em torno de poucas pessoas. Mesmo que as ideias e pensamentos gerem
conflitos, é importante buscar o consenso, mas o que não se pode abrir mão é do caráter
participativo e dialógico nas ações pedagógicas e administrativas.
O grêmio estudantil é uma organização associativa que representa as demandas dos
alunos. Este espaço possibilita contribuir com gestão escolar.

Em relação ao Grêmio

Estudantil, o Regimento escolar diz que esta atividade política é uma entidade de
representação da comunidade estudantil que se caracteriza como instância de exercício de
cidadania, responsável pela liderança de atividades culturais, políticas não partidárias, sociais,
desportivas, de defesa e preservação do patrimônio, apoio e agregação dos estudantes,
integração e apoio ao ensino-aprendizagem (BAHIA; SEC, 2011).
Apesar da importância desta associação representativa dos docentes, não há formação,
pelo menos efetiva, na Instituição analisada. Não está configurada no CEHMA, nem mesmo
na maioria das escolas do Estado. O que se observou na Instituição de ensino, notoriamente
incentivada pela SEC, foram as representações de lideranças de sala, no qual os alunos
elegem seus pares para representá-los, tanto nos colegiados, quanto nas reuniões de decisão
das escolas.
Esta proposta de liderança de sala é uma iniciativa da SEC e faz parte do Programa
Educar para Transformar – Um Pacto pela Educação do Órgão estadual, no sentido de
promover o protagonismo juvenil, fazendo com que os alunos se envolvam nas ações
realizadas nas escolas, contribuindo, segundo o órgão, para a gestão democrática e
participativa (SEC/2015).
Apesar de não ter visto, no período das observações, o processo de escolha das
lideranças de sala acontecer, constatou-se que cada sala elegeu dois alunos, para serem líder e
vice-líder, respectivamente. Esta é uma boa oportunidade dos alunos desenvolveram seu
potencial de liderança e senso crítico, uma vez que ser líder de sala é uma atividade política.
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2.3.2 O Conselho de Classe
De acordo com o Regimento Escolar, o Conselho de Classe é um órgão colegiado,
consultivo e deliberativo da direção, para tratar de assuntos de natureza pedagógica, didática e
disciplinar, objetivando acompanhar o rendimento do aluno e dele deve participar os
segmentos da comunidade escolar, representada por professores de cada série, um
representante dos estudantes de cada classe; um representante de pais e responsáveis de cada
classe; um coordenador pedagógico e um representante da direção da unidade escolar.
(BAHIA; SEC, 2011). Sendo assim, neste espaço é possível reunir os representantes da
comunidade escolar com objetivo de analisar os processos de ensino e de aprendizagem dos
alunos.
O Conselho de Classe do CEHMA é feito em cada final de unidade, no total de 4
encontros, além do Conselho do final do ano. Na observação, percebeu-se que estes
encontros, que são interdisciplinares, participam, geralmente, os professores das turmas,
divididos os dias de acordo com as séries, a exemplo 5ª e 6ª juntos; 7ª e 8ª, em cada encontro.
Na ocasião, os temas giram em torno do desempenho acadêmico de cada classe,
aaprendizagem dos alunos; os resultados das avaliações feitas, a assiduidade, participação e
comportamento dos alunos no decorrer do período, as dificuldades, acertos e avanços das
propostas pedagógicas e desenvolvimento das atividades de sala de aula.
2.4 A GESTÃO ESCOLAR E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
O PPP do CEHMA foi elaborado em 2011, sendo uma das exigências da Secretaria da
Educação daquele ano, época que também foi elaborado o Regimento Escolar para todas as
escolas estaduais da Bahia pela SEC. Em relação ao PPP da escola, o documento aponta que
sua consecução foi fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe técnicopedagógica e administrativa da Unidade Escolar, como também explicita o esforço da mesma
em elaborar um documento condizente com as principais diretrizes e determinações que
devem ser alcançadas por uma escola que busca a qualidade (BAHIA; CEHMA, 2011).
Este documento, que traz em seu bojo as políticas de educação e gestão da escola,
deve ser feito por pessoas da própria comunidade escolar. Primeiro, porque são estes agentes,
que pelo envolvimento que tem com a escola, conhecem os seus limites e possibilidades,
tendo a dimensão do alcance de seus objetivos e metas. Além disso, quando os próprios
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agentes produzem o PPP, estes dão uma identidade própria a escola, dando sentido ao texto
produzido e não se tornam meros discursos aleatórios.
De acordo com Lück (2009), planejar a educação e a sua gestão implica em delinear e
tornar clara os seus rumos, os seus objetivos, a sua abrangência e as perspectivas de sua
atuação, além de organizar, de forma articulada, todos os aspectos necessários para a sua
efetivação. Para tanto, o planejamento envolve, antes de tudo, uma visão global e abrangente
sobre a natureza da educação, da gestão escolar e suas possibilidades de ação e um dos
mecanismos de planejamento das ações de trabalho na escola é o PPP.
Por sua vez, Veiga (1998) aponta o PPP como o principal documento que norteia e
direciona as diretrizes de uma escola e é entendido como a própria organização do trabalho
pedagógico escolar como um todo, tendo como principal meta a elaboração de ações
pedagógicas que promovam o ensino-aprendizagem. Para a autora:
[...] o político e o pedagógico do PPP tem um significado indissociável. Ele é um
projeto pedagógico porque tem a ver com organização do trabalho escolar, com a
organização da escola e da sala de aula. [Desta forma] é na dimensão pedagógica
que reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a
formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
(VEIGA,1998, p.2).

Além disto, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos
da população. Deste modo, este documento tem um componente político porque tem
compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade que se quer alcançar
(ibidem).
Segundo Padilha (2001), a escola é um espaço de relações sociais e humanas e um
campo propício para o exercício político, pois, ser político nesse âmbito, é conhecer
profundamente esta instituição, em todas as suas características. É compreender como se
estabelece as relações de poder no seu interior e saber avaliar como isto repercute nos serviços
que a escola oferece a comunidade (PADILHA, 2001). Segundo o autor:
Fazer política na escola significa conhecer profundamente os educandos, sua
realidade, seu contexto, suas carências, necessidades, potencialidades e expectativas,
bem como estabelecer o justo equilíbrio das forças e representatividade dos diversos
sujeitos coletivos da escola na gestão e definição das políticas que conduzem as
questões administrativas, financeiras e pedagógicas da instituição escolar.
(PADILHA, 2001, p. 22).
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Mas, para que o PPP seja de fato um documento que tenha uma dimensão política e
pedagógica é preciso que os agentes educativos tenham com clareza a finalidade e os
objetivos que a escola almeja em sua prática diária e de que forma quer atingir estas metas e
isto deve estar explicitado no documento. Além disso, todos os envolvidos no processo de
elaboração e execução precisam identificar, coletivamente, como estas finalidades estão sendo
aplicadas, as que precisam ser reforçadas, em busca de uma educação de qualidade e com
perspectiva cidadã (VEIGA,1998).
Assim, deve se considerar o projeto político pedagógico como um processo
permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, em busca de alternativas viáveis
a efetivação de seus objetivos e propostas uma vez que o Projeto Político Pedagógico tem
como missão “buscar um rumo, uma direção, um caminho para a escola, um compromisso
assumido, de forma coletiva, para alcançar determinado fins, ou seja, o ensino-aprendizagem”
(VEIGA, 1998, p.11-35).
Para Veiga (ibidem), o Projeto Político Pedagógico não é apenas um simples
agrupamento de planos de ensino e atividades e deveres, como também não é algo construído
e arquivado ou encaminhado às autoridades profissionais, mas é construído e vivenciado a
todo o momento, por todos os envolvidos no processo educativo, quais sejam os professores,
equipe escolar, funcionários. Para esta autora, é fundamental que a escola assuma sua
responsabilidade na condução da escola sem esperar que as esferas administrativas superiores
tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la adiante.
Nesse sentido, o PPP da escola aponta que o processo de acompanhamento e avaliação
do Projeto Pedagógico relativamente às ações nele prevista serão efetuadas pela própria
escola sob a coordenação de sua equipe técnico-pedagógico e envolverá toda a comunidade
escolar (BAHIA; CEHMA, 2011). O texto do documento aponta que na avaliação das
atividades do Projeto serão feitas reuniões especificas, seminários, relatórios de
acompanhamento, aplicação de questionários avaliativos para professores, alunos e pais,
discussão, análise e avaliação dos resultados do desempenho do aluno e das práxis pedagógica
do professor.
É muito importante que o PPP de uma Instituição escolar tenha propostas e finalidades
que objetivem alcançar um ensino aprendizagem eficiente e de qualidade. Mas, neste intento,
é preciso investimento em políticas educacionais efetivas, que toda dinâmica escolar esteja
conectada a este fim. Por isto, uma escola que tenha uma proposta pedagógica eficiente,
voltada para a formação cidadã e emancipação dos educandos contribui, decisivamente, para
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alcance desta meta e isto tem a ver com a forma como o PPP está sendo implementado na
escola.
Reconhecendo que este estatuto é fundamental para direcionar as diretrizes e normas
da escola, este deve ser aprimorado, refletido e aplicado na dinâmica escolar, pois, não pode
ser apenas elaborado para cumprir uma determinação superior, uma obrigação burocrática,
mas deve ser fruto da reflexão de todos que participam da comunidade escolar. Por isto, é
importante que este documento seja revisitado, consultado para que possa de fato, ser uma
bussola que direciona o caminho da escola em busca de um ensino aprendizagem de
qualidade.
2.4.1 O planejamento pedagógico

Em relação ao ensino-aprendizagem, uma das primeiras coisas que se observa ao
chegar à escola é um cartaz que avisa que a Instituição tem um dos mais altos resultados do
ranking de aprovação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB é
um dos principais indicadores pedagógicos da escola e foi criado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007.
De acordo com o INEP (2015), o estudo é realizado a cada dois anos e mede a
qualidade do aprendizado das instituições de ensino no país em uma escala de zero a dez, que
sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e
média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. De acordo com o
Órgão, o indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar,
como também a partir das médias de desempenho nas avaliações do INEP, do SAEB e a
Prova Brasil. O Quadro 12 mostra o índice do IDEB do Colégio Estadual Helena Magalhães e
a evolução destes índices, nos cinco anos de apuração, indicando que a escola atingiu a meta
proposta pelo sistema de avaliação.

ANO
ÍNDICE

2005
2,5

RESULTADOS DO IDEB
2007
2009
2011
2,6
3,1
3,3

2013
4.3

Quadro 12: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Ensino Fundamental 2005/2013
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do INEP, (BRASIL/MEC/2015).
Observação: Os índices referem-se a 8ª série / 9º ano.

Este quadro com os números do IDEB da escola é uma conquista muito importante
para o CEHMA, porque, demonstra, através destes indicadores, que houve um avanço
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qualitativo no ensino-aprendizagem da escola, nos períodos analisados, além de alavancar
outras questões, conforme aponta o dirigente B,
[...] mesmo com a dificuldade de estrutura física, esta problemática não impede o
alcance de conquistas importantes, como o índice positivo no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) nos últimos anos, como também não se
traduz em espaço ocioso por falta de matrícula, sendo a escola uma das mais
procuradas pelos pais dos alunos (DIRIGENTE B, 2015).

Desta maneira, apesar das limitações e dificuldades que acompanham uma escola
pública da periferia, percebe-se que é um avanço a escola alcançar índices positivos nos
indicadores do IDEB. A despeito das críticas que são feitas a estes indicadores de
aprendizagem, não deixa de ser um avanço este resultado, sendo motivo de orgulho para a
escola e toda comunidade escolar, uma vez que é mais um instrumento que possibilita uma
reflexão sobre o desempenho da escola, os avanços e retrocessos da gestão escolar, além de
possibilitar planejar as ações e as atividades escolares.
O planejamento e organização do trabalho escolar é uma das metas principais da
gestão de uma escola, quando se busca alcançar o objetivo precípuo do trabalho escolar que é
a aprendizagem e formação dos alunos. De acordo com Lück (2009), por sua complexidade,
dinâmica e abrangência, a aprendizagem envolve a articulação entre concepções, estratégias,
métodos e conteúdo, como também demanda esforços, recursos e ações para sua consecução
por isto, a importância da gestão pedagógica, considerada uma das dimensões mais
importante da gestão escolar pela autora. Para ela:
[...] a atualidade dos processos pedagógicos, a contextualização de seus conteúdos
em relação à realidade, os métodos de sua efetivação, a utilização de tecnologias, a
dinâmica de sua realização, a sua integração em um currículo coeso são algumas das
responsabilidades da gestão pedagógica (LÜCK, 2009, p. 94).

Para a autora (ibidem), o plano de ensino se assenta sobre o PPP e a organização
curricular adotada pela escola, em acordo com as Diretrizes Curriculares nacionais e estaduais
definidas para o nível de ensino em questão. Ele organiza o conjunto das experiências de sala
de aula e extraclasse a serem promovidas sob a orientação do professor, em um ano letivo.
Para Lück (ibidem), embora sua implementação seja feita pelo professor de turma, sua
elaboração deve ser participativa, envolvendo o diretor da escola, a coordenação/supervisão
pedagógica e os demais professores.
Deste modo, o planejamento das ações a serem tomadas na escola, seja no campo
administrativo ou pedagógico, ou, até mesmo no planejamento dos projetos e ações
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pedagógicas em sala de aula, tudo isto reflete no resultado, que é a aprendizagem escolar, Por
isto, é importante fazer um planejamento participativo, coeso consciente, buscando aliar os
conteúdos e projetos a demandas locais mas, também antenados com as demandas atuais da
sociedade. Para Ferreira (2004, p. 15-16),
[...] é preciso promover conteúdos em sala de aula que tenham como prioridade a
humanização, formação do ser humano, que abranjam conceitos científicos da
cultura erudita e os conteúdos éticos de convivência social; [...] sendo assim, o
compromisso é de todos, objetivando uma humanização de formação para a
cidadania, através de conteúdos que possam desenvolver seres humanos, capazes
tecnicamente e ricos de caráter.

Neste intento, os encontros para o planejamento e avaliação são de fundamental
importância, como os de Conselho de Classe e os encontros de coordenação pedagógica, por
exemplo.
Um outro espaço de reunião muito comum no CEHMA, como em outras escolas do
Estado, são as Atividades Complementares, comumente chamadas de AC. Estes encontros são
realizadas para o planejamento de atividades pedagógicas, principalmente, os projetos
implementados pela escola. A responsável pelo encontro são as coordenadoras pedagógicas,
uma em cada turno de atuação. As reuniões de AC do CEHMA, acontece a cada quinze dias,
a partir de cada área de conhecimento específica, Humanas, Exatas e Linguagens.
Em relação aos dias e ocasiões dos encontros, a Lei nº 8.261/2002 que cria o Estatuto
do Magistério (BAHIA, 2002) determina que, para o desenvolvimento do AC, seja reservada
1/3 (um terço) da carga horária correspondente ao regime de trabalho dos professores da 5ª a
8ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Assim, o Estatuto modifica a carga
horária dos ACs que antes era de 25% (vinte e cinco por cento). Com este aumento da carga
horária para as atividades complementares, o professor, nos dias de AC da sua área específica,
não mais precisa exercer, no mesmo dia, atividades de sala de aula.
Os encontros pedagógicos são de caráter deliberativo, de onde emanam as discussões,
planejamentos e avaliações do trabalho pedagógico, possibilita oportunizar aos envolvidos no
processo discutirem os problemas relacionados a dimensão pedagógica da gestão. Com a
diminuição de carga horária e aumento das horas dos ACs é possível que os segmentos
presentes nestes encontros, gestores, professores, coordenadores e mais outros que podem ser
convocados, possam analisar com mais profundidade os problemas que envolvem o trabalho
pedagógico e a aprendizagem dos educandos.
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Nestes encontros pedagógicos, por serem coletivos, possibilitam a participação e
integração entre os agentes educativos, dirigentes, professores no sentido de buscar
estabelecer metas e planos para a consecução de uma aprendizagem significativa. Para isto,
urge a observância do planejamento, a forma que foi pensado e elaborado, a escolha dos
conteúdos desenvolvidos na escola, as relações que se estabelecem entre os sujeitos do
conhecimento e outros. De acordo com Ferreira e Schlesener (2006) a gestão da educação,
enquanto tomada de decisão, organização, direção e participação acontece e se desenvolve em
todos os ambientes escolares, inclusive e fundamentalmente em sala de aula. Para as autoras:
[...] é consenso, nos tempos atuais, que os professores gostam de trabalhar em
escolas bem dirigidas e organizadas, constituindo a gestão democrática um
componente decisivo em todo o processo coletivo de construção do planejamento,
organização e desenvolvimento do projeto político-pedagógico e de um ensino de
qualidade (FERREIRA; SCHLESENER, 2006, p. 169).

Em sua proposta de organização escolar sustentável, Silva (2005) defende que as
instituições de ensino precisam ser flexíveis e adaptáveis, ter um pensamento sistêmico, um
modelo de gestão aberto, democrático e integrativo, que possibilite a participação de todos os
sujeitos sociais, com um modelo de gestão “fundamentada em conceitos de solidariedade,
participação, consenso coletivo e desenvolvimento humano” (SILVA, 2005, p.125). E esta
articulação pode dar bons frutos, como resultados pedagógicos.
Por fim o Colégio Estadual Helena Magalhães, ao longo da sua existência, promoveu
projetos e ações educativas que envolveram a comunidade escolar e local. Projetos como
Escola Aberta, Programa Mais Educação, apoio a ações que visam melhoria do bairro do
Beiru, além de projetos pedagógicos que tiveram o Beiru como tema. Algumas destas
atividades serão mais aprofundadas no próximo capítulo desta dissertação.
Com isto, a partir destes dados e informações sobre os principais aspectos da dinâmica
que envolve a gestão do CEHMA, suas relações institucionais e pessoais, a forma como se
processa as relações deste setor com a comunidade, o olhar se volta para as atividades e ações
pedagógicas promovidas pela escola, atividades estas que têm como características a
participação da comunidade escolar e local, no caso o bairro do Beiru. Desta maneira, é
possível aprofundar as abordagens sobre a realidade observada e trazer um perfil mais
completo sobre a Unidade escolar e a participação dos segmentos sociais na gestão da escola.
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CAPITULO 3. AS AÇÕES E PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS DO CEHMA
[...] é preciso dialogo com outros paradigmas, como o conhecimento do senso
comum, que é vulgar, prático, feito no cotidiano, mas que orienta nossas ações e dá
sentido à vida (SANTOS, 1988).

Neste capítulo serão apresentados alguns programas, projetos e ações sociais
desenvolvidos pelo CEHMA que envolveu e ainda envolve a comunidade da escola e local, e
algumas atividades que versam sobre os saberes locais. Importante registrar que por conta da
pesquisa ter como recorte o turno diurno, as atividades do noturno, apesar de profícuas, não
serão analisados neste trabalho. Importante destacar também que alguns dos projetos da
escola, apesar de fazerem parte do passado, por sua relevância e amplitude, serão
apresentados neste espaço, contribuindo para o objetivo da pesquisa, que é analisar como se
processa a relação da escola com a comunidade.
3.1 AS PARCERIAS
De acordo com a coleta de dados, o CEHMA já promoveu diversas parcerias com a
comunidade do bairro, seja com as associações locais, os movimentos sociais, grupos
culturais, as entidades sem fins lucrativos, a Casa da Cidadania, o CEIFAR, o posto de saúde,
entidades religiosas, o comércio local entre outros, conforme aponta uma representante do
bairro ouvido na pesquisa: [...] Participei de um projeto oferecido pela Casa da Cidadania,
onde as reuniões aconteciam no Colégio (B.S.R, 35 anos, comunidade local). Portanto,
algumas destas parceiras estão descritas neste trabalho.
3.1.1 Fórum Social do Beiru
O Fórum Social do Beiru foi uma das ações sociais promovidas pela comunidade do
bairro, objetivando discutir projetos de melhoria para o local. Estes encontros, que
acontecerem no ano de 2012, ocorreram em várias escolas, sendo um deles no CEHMA, no
qual reuniu-se diversas pessoas e representantes da comunidade, conforme mostra a Figura 8,
com o cartaz do evento.
Os projetos desenvolvidos pela escola demonstram a importância da mesma contribuir
para a melhoria do bairro, formando parcerias, criando iniciativas para inserir ações
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socioeducativas que incluam a comunidade do entorno. Quando se fala da importância da
escola abrir as portas para a entradas das pessoas que moram no entorno, está se referindo as
pessoas que trabalham ou tem vínculos com o bairro onde está localizada a escola, que
formam a comunidade local. Ou seja, o termo comunidade local ou do entorno neste trabalho,
é o conjunto de pessoas que trabalham, estudam na escola e o conjunto de pais/famílias,
moradores, ou por residirem no entorno da escola, ou por serem usuários efetivos ocasionais
de seus serviços, na perspectiva de Paro (1992). Estes segmentos são muito importante e
podem contribuir para a melhoria da escola.

Figura 9: Convite para a reunião do Fórum Social do Beiru
Fonte: Fórum Social do Beiru. Acesso 03 de maio de 2015

A parceria entre escola e comunidade é indispensável para uma educação de
qualidade. Mas, para que isto aconteça, é importante um modelo de gestão aberta e
democrática, na qual os atores sociais possam contribuir para a melhoria do ensino-
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aprendizagem. E neste sentido, alguns pressupostos são necessários para uma verdadeira
gestão democrática.
Segundo Paro (2002), quando se trata da democratização da gestão escolar, o conceito
de democracia deixa de ser restrita a visão do senso comum que a entende como “governo do
povo” ou “vontade da maioria” ou ao aspecto eleitoral e, passa para um sentido mais amplo,
fundamentado na visão do homem como ser histórico. Para o autor, a democracia, como valor
universal, deve ser vista como todos os meios e mecanismos que buscam a convivência
pacífica e livre entre as pessoas, para as mesmas se aceitarem como sujeitos, com vontades e
interesses múltiplos, mas que precisam aceitar a condição de sujeito do outro. Para o autor, “a
democracia é um horizonte e uma prática que deve impregnar todas as instâncias da vida
individual e coletiva (PARO, 2002, p. 61).
Outro pressuposto básico para a democracia na gestão escolar é a participação,
princípio primordial, que deve estar presente na escola. Segundo Libâneo (2001), a
participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando
o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisão e no
funcionamento da organização escolar. Para o autor (ibidem), a participação é uma condição
impar para se construir uma gestão democrática. Ela deve ser, portanto, construída e
vivenciada a cada dia na escola.
Isto porque, para Demo (2001), a participação não é algo que vem pronto e acabado, é
um processo, construído no dia a dia, ou seja, “a participação é uma conquista por estar em
constante vir - a – ser. [...] a participação nunca está acabada, completa, mas em constante
processo, portanto, não pode ser uma dádiva” (2001, p. 18-19). Para Bordenave (1994) a
participação é inerente a natureza do homem, que o acompanha desde começo da sua
evolução. Segundo o autor, etimologicamente, a palavra participação vem da palavra parte; é
fazer parte; tomar parte (ibidem). Por isto:
[...] a participação social é o processo mediante o qual as diversas camadas sociais
têm parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade
historicamente determinada, de maneira equitativa (BORDENAVE, 1994, p. 16).

Deste modo, a participação é um pressuposto que é, de acordo com os autores citados,
um processo inerente à natureza humana, sendo que a mesma não é dada mas, é conquistada,
pois, participar não é apenas fazer parte, é tomar parte, decidir sobre os rumos de uma
organização”, no caso particular, a escola.
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A autonomia é outro princípio que deve estar presente em uma gestão democrática.
Ela é necessária para que a gestão escolar possa gerir os recursos financeiros, materiais,
pedagógicos e humanos da melhor maneira que lhe aprouver, dentro dos limites que lhes são
dados, sem ficar atrelada às exigências de órgãos burocráticos superiores e nem a interesses
estranhos aos objetivos a que a escola se propõe.
Para Gadotti (1992), apesar da autonomia ser relativa, por estar circunstanciada pelas
determinações sociais, uma escola com autonomia é um desejo, pois é a possibilidade de se
transformar o espaço em uma escola cidadã (GADOTTI, 1992). Estes pressupostos são
fundamentais para uma gestão democrática para formar cidadãos que contribuam para a
melhoria da sociedade. Deste modo, falar em educação democrática pressupõe falar em
princípios democráticos, na qual a participação seja uma das molas propulsoras neste
processo. Com isto, é possível falar em um ambiente propício e condizente para integrar
escola- comunidade escolar e local, com produções de projetos educacionais e sociais, além
de programas que fomentem atividades diversas na escola.
3.2 PROGRAMAS
Algumas políticas educacionais implantadas pelo Ministério da Educação (MEC) e a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em
parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, produziram alguns programas que
fizeram e ainda fazem parte da vivencia do Colégio Estadual Helena Magalhães, políticas
educacionais que visavam, segundo estes órgãos governamentais, contribuir para melhoria do
ensino-aprendizagem (MEC/SEC, 2011), como o Mais Educação e Escola Aberta, por
exemplo. A partir destes projetos, outras de grande relevo foram produzidas pela escola.
3.2.1 Programa Escola Aberta
O Colégio Estadual Helena Magalhães integrou em seu currículo o Programa Escola
Aberta, programa que é fruto de acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação
(MEC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). O programa Escola Aberta nasceu em outubro de 2004 e tinha por objetivo
contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma
cultura de paz, por meio da ampliação da integração entre escola e comunidade.
(BRASIL/MEC, 2004).
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O programa visava proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas e
às suas comunidades espaços alternativos nos finais de semana para o desenvolvimento de
atividades de cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania e ações
complementares às de educação formal. Deste modo, um dos objetivos do Programa Escola
Aberta era promover e ampliar a integração entre escola e comunidade, buscando uma
parceria entre ambos, com atividades educativas, culturais, esportivas, formação inicial para o
mundo do trabalho, dentre outros, oferecidos aos estudantes e à população do entorno.
(ibidem).
O CEHMA aderiu ao Programa Escola Aberta desde 2004 até os dias atuais, uma vez
que a política educacional ainda continua, agora com o nome de Escola Comunidade (R.R,
coordenadora do Projeto Mais Educação, 2015). As atividades desenvolvidas pelo Programa
Escola Aberta no CEHMA eram oficinas compostas por um coordenador e oficineiros, todos
da comunidade, sendo que os adolescentes e jovens da escola participavam de diversas
atividades complementares, promovidas pela Instituição de ensino e pelo Programa.
(SANTOS, 2013; BAHIA, CEHMA, 2011).
Os participantes eram alunos da escola, ex-alunos e pessoas da comunidade, com
idade acima de 10 anos até 17 anos, sendo que alguns cursos eram destinados apenas para os
alunos matriculados na escola, com turmas constituídas, na maioria das vezes, por 25 alunos,
com uma hora/aula/semanal por oficina, com turmas definidas por idade e modalidade
(ibidem). Os programas eram extraturnos e nos fins de semana, funcionando, principalmente,
na quadra da comunidade. Os cursos e as oficinas estão discriminados no quadro 13.










Africanidade: capoeira, danças afros como makulelê, samba de roda;
Interpretação: teatro, rádio escolar;
Danças diversas: hip hop, danças clássicas,
Comportamentais e autoajuda: terapia coletiva;
Artes e trabalhos manuais: artesanato, oficinas de crochê, pintura em tecido;
Jogos esportivos: handebol, vôlei, futsal e atletismo;
Aprimoramentos: informática, manicure, inglês, culinária;
Ensino e aprendizagem:de letramento, matemática, jornalismo escolar;
Comunicação: produção de vídeos, cinema e jornal.

Quadro 13: Atividades do Programa Escola Aberta na escola
Fonte: SANTOS (2013); BAHIA, CEHMA, (2011).

Um dos cursos de destaque destas oficinas eram as danças, as de produção de Rádio e
de Jornal, estes últimos eram destinados, especificamente, para os alunos do Ensino Médio,
porém, abria possibilidade também para os do Ensino Fundamental, sob a análise do monitor.
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Por serem feitas ao ar livre, as atividades possibilitavam a participação dos jovens da
comunidade do Beiru. De acordo com a coordenadora do Programa Escola Aberta e Mais
Educação, que também era professora de teatro, a escola foi uma das primeiras contempladas
pelo projeto, em 2002, logo no surgimento da política educacional. Segundo a mesma:
[...] um dos possíveis motivos para a escolha do bairro e da escola terem sido
escolhidos logo na implantação do Programa pela SEC pode ter sido por causa da
efervescência cultural, à época, principalmente a produção teatral, que tinha, mais ou
menos, em torno de dez peças teatrais em 2002[...] e hoje, pena que tem muito
menos. Como tinha muitos grupos de teatro, de dança e estas atividades não tinham
espaço para ensaio e apresentação, situação que até hoje acontece, o espaço da
escola era bem-vindo, mesmo não sendo um local adequado para se produzir arte.
(R.R, COORDENADORA DOS PROJETOS NA ESCOLA, 2015).

Para a coordenadora dos programas na escola, fazer teatro no CEHMA era uma
oportunidade ímpar para quem, desde adolescência, fazia teatro no quintal da sua casa. Assim,
a profissional lembra que, antes mesmo do Programa Escola Aberta, a escola jáabria as portas
da escola para a comunidade, onde recebia os grupos de teatro e dança, e este Programa
Escola Aberta só veio alavancar ainda mais esta prática, com as atividades artísticas na escola.
Deste modo, estas experiências implantadas se notabilizam pela valorização dos artistas da
comunidade local e descobertas das potencialidades e dos valores da escola (BAHIA,
CEHMA, 2011).
Durante o período que o Colégio participou do Projeto, a Instituição de Ensino recebeu
muito reconhecimento, por conta de a escola realizar trabalho de fortalecimento do vínculo
escola/comunidade do Beiru, uma vez que o CEHMA, como integrante do programa, fez uma
articulação consistente com a comunidade do bairro (JORNAL DO BEIRU, 2011). As
atividades feitas pela escola deu respaldo para que a Instituição fosse convidada para
representar as escolas da Bahia, parceiras do projeto, em Brasília, local onde ocorreu o Fórum
Internacional de Educação, no qual foram apresentados, em vídeos e depoimentos, os projetos
produzidos pelo CEHMA. Neste seminário estavam presentes pessoas de várias partes do
Brasil, que faziam parte do programa Escola Aberta (R.R. Coordenadora dos Projetos na
Escola, 2015).
Segundo a coordenadora dos projetos, o Projeto Escola Aberta ainda está presente na
escola, agora com o nome Escola Comunidade, este último com menos recursos e
investimentos. Segundo a mesma, os recursos recebidos são escassos, mas servem para os
oficineiros comprarem os materiais para as atividades desenvolvidas na escola. É importante
registrar que, no período das observações, não se percebeu atividades relevantes desta política
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educacional na escola, comprovando a falta de continuidade das políticas educacionais por
parte dos órgãos oficiais.
Deste modo, a partir dos dados apurados em diversas fontes, como PPP da escola,
depoimentos, pesquisa na Internet, conclui-se que o Programa Escola Aberta contribuiu para
alavancar os projetos educativos e sociais da escola, sendo uma política educacional muito
importante como incentivadora dos projetos educativos e sociais do CEHMA, durante os anos
que foram implantados na escola. O Programa Escola Aberta foi um marco na escola,
lembrada por muito dos entrevistados, participantes ou não do programa, deixando um legado
muito importante para a escola e para os moradores da comunidade do Beiru.
Alguns dos trabalhos que marcam a trajetória da Instituição de ensino, produzidos
entre os anos de 2002 a 2012, serão apresentados neste espaço, com destaque para a produção
de teatro e cinema, com um curta metragem, atividades de danças e o primeiro período de
produção do Jornal do Beiru.
 Projeto: I ª Mostra Cultural da Escola Estadual Helena Magalhães
O CEHMA promoveu o projeto CineEscola através da Oficina de Produção Cultural
com a I ª Mostra Cultural da Escola Estadual Helena Magalhães. O evento propôs a
integração dos artistas do bairro do Beiru com o público, reunindo apresentações de grupos de
dança, poesia e teatro. A mostra de cinema tinha como objetivo arrecadar alimentos não
perecíveis para uma creche local (PROJETO CINE-ESCOLA, 2007, JORNAL DO BEIRU,
2011).
O Projeto Cine Escola apresentou no dia 21 de setembro de 2007 na Sala Walter da
Silveira, às 20:00h, um curta metragem produzida pelo CEHMA. O texto era baseado na obra
do escritor Nelson Rodrigues, com o enredo “Terezinha” e foi protagonizado e roteirizado
pelos participantes do projeto Cine Escola, ou seja alunos da Instituição de Ensino. Foram
nove meses de preparação das oficinas em que os alunos aprenderam todas as etapas de uma
produção audiovisual como roteiro, direção de arte, fotografia, produção e direção geral. O
projeto foi produzido pelos alunos do CEHMA, juntamente com a comunidade do Beiru, com
aulas e oficinas gratuitas de Produção Cultural, Cinema e Teatro (PROJETO CINE-ESCOLA,
2007).
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 Projetos culturais de dança e teatro
A dança foi um dos expoentes artísticos mais efervescentes do período. Havia projetos
de danças infantis e para adolescentes, com atividades de danças contemporâneas e balé para
as crianças, com aulas gratuitas em todas as modalidades e ainda hoje, é uma das atividades
artísticas mais procuradas pelos jovens, estudantes e não estudantes da escola (A. T, 25 anos,
professora de dança, 2015).
De acordo com a professora, que entrou no programa em 2010, era muito gratificante
trabalhar com o projeto. As oficinas eram feitas dias de sábado e contava com a participação
efetiva das crianças e também dos pais dos alunos. A professora lembra, que apesar da escola
disponibilizar o espaço nos finais de semana para as atividades e de haver grande adesão dos
jovens e crianças da comunidade, havia muita dificuldades para promover as oficinas, sendo
que muitos destes problemas, eram contornados pelos participantes:
[...] Uma das maiores dificuldades era para utilizar o som porque muitas vezes
solicitei os aparelhos e estavam com problemas. [...] Também, com o tempo,
tivemos dificuldades de acesso a sala. Houve vezes que os indivíduos invadiram a
escola e roubaram lâmpadas. Por causa disso, o diretor proibiu a entrada de pessoas
na sala de fundo, a espelhada. [...] Teve momentos também que não fizemos as
atividades lá devido às reformas e outras situações onde a escola estaria ocupada.
[…] Outro ponto negativo era a falta de limpeza nos locais de ensaio de dança, onde,
por diversas vezes, fizemos a limpeza do local com os alunos antes da aula e,
algumas vezes, contamos com a ajuda das mães das crianças que lavavam o piso,
que seria usado para deitarmos no chão e fazermos alongamentos iniciais das aulas.
(A.T, 25 ANOS, PROFESSORA DE DANÇA, 2015).

Importante registrar a vontade de desenvolver as atividades artísticas por parte da
professora, pois, mesmo terminado o contrato com o Programa Escola Aberta, esta ainda
continuou trabalhando com atividades de dança por mais um ano, mesmo com as dificuldades
e entraves apontados.
De acordo ainda com o depoimento da professora, no período em que durou o projeto
de dança do Programa Escola Aberta no CEHMA, a atividade obteve grande repercussão.
Entre o período de 2010 a 2013, o grupo de dança infantil do CEHMA apresentou-se em
diversos locais. A primeira mostra de dança foi na quadra da escola, com participação do
grupo de dança Star of Dance. Em 2011, o grupo apresentou-se no Teatro Artesão da Paz.
Além disso, foi feito apresentação de um musical na Praça, em frente ao Posto de Saúde do
Beiru e também houve apresentação no CEIFAR. Além da dança infantil, a dança dos jovens
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adolescentes também teve grande repercussão neste período, dando visibilidade aos projetos
da escola.
O teatro também foi fecundo no cotidiano da escola. Um dos Grupo Teatrais de
destaque foi o Grupo de teatro Gatos de Rua e esteve sob a direção da professora de teatro e
coordenadora do Projeto Escola Aberta. De acordo com a mesma, este grupo teatral, como
outros projetos culturais, era formado por jovens da comunidade e teve muita repercussão,
com apresentações no Espaço Xisto Bahia e no Teatro Castro Alves, ambos em Salvador.
Para estas professoras dos projetos, que acompanham a vida atual dos participantes,
seja através de encontros com os pais dos alunos-participantes, ou depoimentos, via redes
sociais, as mesmas concluem que estas atividades ajudaram na formação cidadã das crianças e
adolescentes, pois além das atividades artísticas, estes estudantes tiveram noções de disciplina
e responsabilidade social:
[...] a arte transforma, quando se investe em cultura, abre-se a possibilidade para o
jovem ter um futuro. Pena que não haja investimento contínuo, porque todos sabem
que esta é uma das formas de tirar o jovem da vulnerabilidade social. O que falta são
projetos que deem continuidade, que sejam efetivos. [...] Jovens com talentos nós
temos, o que falta são as oportunidades. [...] Na época destes projetos culturais, era
muita procura, havia uma demanda e isto acontece até hoje.
(R.R,
COORDENADORA DOS PROJETOS NA ESCOLA, 2015).

De acordo com as professoras do projeto e outras pessoas ouvidas na pesquisa, muitos
destes jovens participantes, ex-alunos da escola, se profissionalizaram na carreira artística,
alcançando carreiras nacionais e internacionais. Assim, isto comprova que estas atividades
feitas por artistas locais e alunos do CEHMA possibilitam oferecer alternativas para os jovens
da comunidade, além de oportunizar aos jovens artistas do Beiru desenvolverem suas
potencialidades artísticas, dando uma oportunidadede futuro, elevando sua autoestima e
valorizando os talentos locais.
 Projeto Jornal do Beiru
O Jornal do Beiru foi uma iniciativa do Projeto Oficina Permanente de Jornalismo em
colaboração com o CEHMA, a Escola Edivaldo Fernandes (JORNAL DO BEIRU, 2011) para
a comunidade do Beiru. Este projeto acontecia nos finais de semana, nestas escolas, com a
participação dos alunos que faziam parte do projeto Escola Aberta (ibidem). O jornal era um
projeto de comunicação comunitária que objetiva a formação e valorização da cultura africana
e afrodescendente. De acordo com Santos (2013) foram 9 edições realizadas por estudantes do
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Colégio Estadual Helena de Magalhães entre 2002- 2005 que não foi adiante por conta das
dificuldades financeiras, deixando de funcionar por cinco anos e retomando em 2011 através
do financiamento do Edital Cultura Negra da Fundação Pedro Calmon.
Com o título Oficinas Permanente de Jornalismo do Jornal do Beiru- memória e
história afrodescendente - duas publicações foram possíveis, em setembro de 2011 e janeiro
de 2012, com distribuição gratuita que tratavam de assuntos relacionados ao bairro. O jornal
buscava construir a história através de reportagens, oficinas, além de trazer os referenciais da
localidade, por isto serve de material de referência para este trabalho de pesquisa (SANTOS,
2013).

Figuras 10 e 11: Produções do CEHMA com a comunidade do Beiru
Fonte: Jornal do Beiru. Acesso 5/02/2015.

 Projeto Cine Art’s.Doc no CEHMA
Em 2012, o Projeto Cine Art’s promoveu aulas de aulas das Oficinas de Produção e
Realização Audiovisual como também aulas da Oficina de Montagem e Finalização no
Colégio Estadual Helena Magalhães, no Beiru. As aulas eram feitas nos finais de semana, aos
sábados e domingos, das 9:00 às 12:00 horas.
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Figura 12: Produção de Artes Visuais no CEHMA
Fonte: Oficina de cinema. Acesso:03/03/2015

Deste modo, estas são algumas das profícuas atividades produzidas pela escola em
parcerias com a comunidade do bairro, com apoio de programas governamentais, a exemplo
do Programa Escola Aberta e outras entidades. E esta parceria rendeu bons frutos, resultando
em projetos que projetaram o nome da escola, fazendo com que a mesma fosse considerada
uma escola parceira da comunidade. Além destes projetos, o CEHMA também promoveu
diversas atividades com o Programa Mais Educação.
3.2.2 Programa Mais Educação
Dentre os programas e projetos existentes na escola, um dos mais expressivos é o
Programa Mais Educação. De acordo com o PPP da escola, este programa foi instituído pela
Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10 e constitui-se
como estratégia do MEC para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular na perspectiva da Educação Integral.
As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal que
fizeram a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optaram por
desenvolver atividades de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer;
direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde;
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comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação
econômica.
O Programa Mais Educação visa promover atividades para melhorar o ambiente
escolar, objetivando atender, inicialmente e em caráter prioritário, as escolas que
apresentavam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em
capitais e regiões metropolitanas. De acordo com o PPP “a escola optou pelo Programa por
considerar de suma importância elevar o IDEB da escola, bem como proporcionar aos alunos,
vivenciar situações que lhes permitam ampliar horizontes e senso crítico” (BAHIA, CEHMA,
2011, p. 14).
As oficinas do Programa Mais Educação no CEHMA são oferecidas no turno oposto
ao da sala de aula e são direcionados para os alunos da própria escola. As oficinas são de
reforço de Língua Portuguesa, Letramento, matemática, aulas de dança, coral e esportes. De
acordo com a coordenadora do Projeto, o diretor da escola, juntamente com os professores, é
quem escolhe as atividades a serem desenvolvidas, sendo que, entre as atividades preferidas
pelos discentes, estão incluídas a dança, capoeira e teatro.
É importante registrar que este projeto é descontínuo, não acontece em todo período
letivo, há dificuldades de sua implementação por falta de recursos e de investimentos nesta
política educacional, não sendo um problema específico da escola. Desta forma, nestas
condições, o objetivo do programa, que é desenvolver a educação integral nas escolas
conveniadas, fica comprometido.
3.3 PROJETOS
A escola precisa se envolver mais com as ações da comunidade, formar parcerias, criar
projetos, dialogar, criar condições de diálogos. As ações requerem que a própria equipe
escolar reconheça a escola não apenas como uma instituição voltada para a transmissão do
saber, mas como importante espaço de convivência humana, onde todos são aprendizes. Os
efeitos positivos de uma bem-sucedida articulação entre a escola e a comunidade se
expressam tanto no clima organizacional que se estabelece por meio da participação quanto
nos resultados de rendimento obtidos pelos alunos. É importante que haja uma processo
efetivo de participação. Isto pressupõe promover reuniões, encontros, discutir temas
relacionados a escola, promover canais de participação dos diversos segmentos da escola,
ouvir seus pares, no sentido de transformar a escola em um ambiente que todos possam ter
voz e vez.
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É importante também a formulação de projetos que estejam vinculadas ao PPP da
escola, mobilizando a comunidade para a sua elaboração, construção e avaliação; participação
da comunidade local no conselho da escola, no caso o segmento pai e mãe, entre outras
possibilidades. Isto melhora a transparência na gestão, melhora o ambiente escolar, e,
consequentemente melhora o desenvolvimento local. Dentre estes projetos estão o Projeto
TBC, uma parceria entre as escolas e a UNEB.
3.3.1 Projeto TBC Cabula
Desde o ano de 2014, o projeto Turismo de Base Comunitária no Cabula (TBC
Cabula) da UNEB, por meio do Edital POP Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB), promove ações nas escolas dos bairros do entorno do Cabula. Em
2015, as ações no Colégio Estadual Helena Magalhães foram voltadas para oficinas de
capacitação, realizadas em parceria com o projeto Conteúdos Digitais na Escola, também da
Universidade, que contou com 20 horas-aula, sendo ofertadas nas áreas de Agenciamento e
Guiamento, Hospedagem Comunitária, Gastronomia e Roteirização, oficinas de arte gráfica,
arte visual, graffiti, produção de blogs, arquivo e memorial sobre as escolas, feiras de
ciências, produções textuais, Jogos digitais, entre outros (UNEB, 2015).
As oficinas tinham como público-alvo os estudantes do CEHMA e os residentes do
Beiru, um dos bairros em que o projeto executa suas atividades, que tem a proposta de
formação para a organização do turismo de base comunitária nos bairros circunvizinhos do
Campus I da UNEB, em Salvador, como o Beiru. Este projeto visa também a formação
profissional e humana dos participantes, no caso, um pool de escolas do Beiru e da região do
Cabula. A metodologia consiste em uma dinâmica participativa, colaborativa, baseada nos
princípios da economia solidária e comércio justo (UNEB, 2015). As oficinas desenvolvidas
no CEHMA foram:
Oficinas de Conteúdos digitais: projeto integrado UNEB-comunidade, com
apresentação da cartilha TBC, construção de conhecimentos sobre o turismo; compreensão e
discussão sobre o que vem a ser o turismo de base comunitária; discussão sobre comunidades
virtuais de aprendizagens.
Oficina Hospedagem Comunitária: Aula sobre ser guia turista na comunidade do
Beiru; oficinas com os alunos do 9º ano, 8º ano do Ensino Fundamental e 1º Ano do Ensino
Médio, do diurno. Aulas expositivas com professor convidado, com perguntas e sugestões dos
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alunos.Além das oficinas ocorreram encontros com professores, dirigentes entre outros.
Outras oficinas produzidas pelo TBC no CEHMA foram:
 Oficinas de roteiro de turismo
Estas oficinas contaram com a presença dos monitores do projeto, a coordenadora do
projeto e a coordenadora do projeto no CEHMA, juntamente com os alunos do 1º Ano do
Ensino Médio, de ambos os turnos. Através de rodas de conversas e aulas expositivas eram
questionados aos alunos o que vinha a ser o turismo de base comunitária. Seguindo, os
educandos formavam grupos, para construírem, primeiramente, através da escrita, e,
posteriormente com desenhos, roteiros turísticos na localidade do Beiru. Os resultados do
trabalho eram apresentados ao fim da tarefa, situação demonstrada através das figuras.

Figuras 13 e 14: Produção das Oficinas de roteiro e turismo no CEHMA
Fonte: Fotos da Autora, 2015.

Figuras 15 e 16: Produção das oficinas de roteiro de turismo no CEHMA
Fonte: Fotos da Autora 2015.
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 Projeto TurisTando no Beiru

De acordo com o Folheto explicativo do projeto (2015) e depoimentos, esta atividade
foi articulada com o projeto de Turismo de Base Comunitária (TBC) e tinha como
metodologia a visita ao bairro do Beiru, conhecendo seus potenciais turísticos. A partir de
uma prática educativa diferenciada, com a construção de rodas de conversas, o projeto visava
inserir o jovem adolescente na percepção da importância de se valorizar a sua cultura, seu
bairro, além da possibilidade dos mesmos conhecerem e descobrirem os pontos turísticos do
Beiru e as pontencialidades turísticas da região, que é uma metodologia de trabalho do
Turismo de Base Comunitária (TBC Cabula), como alternativa de valorização dos potenciais
da própria localidade (FOLHETO EXPLICATIVO DO PROJETO, 2015). Este projeto
possibilitou que os alunos do 8º A, 8º B e 8º C do Ensino Fundamental do turno vespertino
pudessem produzir vídeos, fotografias, visitas in loco, (re) conhecendo o bairro.
O projeto Turistando no Beiru possibilitou aos alunos (re) conhecerem os potenciais
turísticos do bairro, ressignificando os locais visitados, a cultura local, articulando conversas
com as pessoas, almoçando comidas típicas em restaurantes, conhecendo as feiras, as lojas, as
igrejas, os Terreiros de Candomblé, visita a Fonte da Bica, ou seja, conhecendo os potenciais
e as demandas da localidade do Beiru.
Este projeto, portanto, concretiza o que Leite e Barbato (2010) pensam, quando
consideram que conhecer um lugar implica um processo de desvelamento e como tal, “o lugar
pode ser percebido de distintos modos, ângulos, perspectivas de vida. Como possibilidade de
desenvolver o sentido de identidade, de pertencimento a algum grupo, a um dado espaço, a
um território, a uma cultura” (LEITE; BARBATO (2010, p. 236-237).
No que tange a metodologia e objetivo do projeto e da percepção das autoras, percebese que a atividade tinha um sentido de ressignificar a localidade, a partir de um novo olhar
para o lugar em que os alunos vivem, passeiam, trabalham e estudam, ou seja, para aqueles
que passam todos os dias, possam ter uma atenção mais apurada para sua dinâmica local. Um
dos méritos deste projeto é que os alunos puderam rever com outros olhos o bairro em que
nasceram e que vivem.
Deste modo, a finalidade do projeto TBC no Cabula é trocar saberes e construir
conhecimentos sobre a escola e a comunidade local, contribuindo para a valorizando dos
saberes populares, além das potencialidades que existem na localidade do Beiru, formando
uma rede de interação entre escola e comunidade, com a escola articulando conhecimentos
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que servem a comunidade do Beiru e vice-versa. Com isto, produz-se conteúdos para serem
desenvolvidos na escola (UNEB, 2015).

Figuras 17 e 18: Projeto Turistando no Beiru
Fonte: Fotos da Autora, 2015.

A proposta do projeto tem um viés participativo e emancipatório, uma vez que os
conhecimentos são produzidos de forma colaborativa, com todos os integrantes da escola e da
comunidade. A percepção é que as pessoas que convivem em um território precisam passar a
conhecê-lo melhor, entender seus problemas, buscar alternativas.
Estes projetos e programas apresentados têm em comum, o fato de terem como
objetivos romper com as grades da escola, promovendo uma integração com a comunidade.
Além disso, as propostas escolares vislumbraram a possibilidade de transformação da
realidade local e, nesse sentido, constituem-se em exercícios de cidadania para os sujeitos da
educação, por propiciarem uma sintonia entre conhecimento, cidadania e melhoria da
qualidade educacional. Para Ladislau Dowbor (2006) os alunos, além do currículo tradicional,
devem conhecer e compreender a realidade onde vivem e onde serão chamados a participarem
como cidadãos e como profissionais.
Neste sentido, cabe a escola interagir com os sujeitos sociais que estão no entorno da
escola, a exemplo de associações de bairros, associação do comércio local, igrejas, lideranças
comunitárias, postos de saúde, escolas, entre outros, fortalecendo laços de aproximação com a
comunidade do bairro, abrindo caminho para uma verdadeira gestão democrática, no qual a
sociedade possa decidir sobre os rumos da escola e, conjuntamente, promover melhorias para
o ensino-aprendizagem.

110

3. 4 PROJETOS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA
Trabalhar com projetos educativos interdisciplinares e coletivos é muito importante
para uma escola, uma vez que é uma metodologia de trabalho que permite a socialização, a
participação dos agentes educativos, contribui para uma ação mais ativa dos alunos, além de
aproximar a comunidade escolar e local nas ações e atividades escolares. Esta forma de
trabalhar os conteúdos possibilita articular as atividades didáticas com a sociabilidade, dando
um sentido mais amplo às práticas escolares, uma vez que esta metodologia evita a
fragmentação dos conteúdos e torna o educando coautor da aprendizagem (MOÇO, 2011).
Quando estes projetos giram em torno dos conteúdos significativos, voltados para a
realidade cultural dos alunos, possibilita o diálogo com a vivencia do educando, ampliando
seus conhecimentos. E quando estes visam a contextualização dos conteúdos, possibilita a
melhoria da qualidade de vida na região (DOWBOR, 2006), além de ser um exercício de
cidadania, uma vez que fomenta a perspectiva de trabalho coletivo entre professores, alunos e
comunidade escolar e local.
Isto porque, o ato de aprender deve ser o ato de conhecer e de intervir em seu meio,
reconhecendo o entorno da escola como um ambiente educativo a partir da valoração dos
saberes que emergem da vida cotidiana, promovendo a expansão do potencial dos indivíduos
ao mesmo tempo em que estreita os vínculos entre os atores locais. Para Dowbor:
[...] é preciso “redescobrir” o manancial de conhecimentos que existe em cada
região, valorizá-lo, e transmiti-lo de forma organizada para as gerações futuras.
Conhecimentos técnicos são importantes, mas têm de ser ancorados na realidade que
as pessoas vivem, de maneira a serem apreendidos na sua dimensão mais ampla.
(DOWBOR, 2006, p. 16).

Para esse autor, a comunidade local precisa estar integrada à escola, formando
parcerias produtivas e, nesse sentido, o conteúdo ensinado na sala de aula deve ser construído
a partir da própria realidade, do manancial de conhecimentos da região, afim de que a escola e
comunidade do entorno possam juntos, construir melhorias significativas, alavancando o
desenvolvimento local.
Para Dowbor (2006) a escola precisa construir conhecimentos significativos para o
aluno e este precisa conhecer e discutir os problemas da sua região e da cultura local para que
possa empoderar-se e produzir tecnologias sociais próprias, que garanta sua sobrevivência,
desenvolvendo lugar onde vive. Assim, passa-se a ter consciência cidadã, quando se
desenvolve uma educação contextualizada, que promove a compreensão da realidade em que
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o sujeito está inserido e busca promover ações educativas de cunho político-social. Por isto, é
necessário que a escola, entre outras coisas, eleja um currículo integrativo, dinâmico,
contextualizado que valorize as potencialidades locais.
Em vista disto, no primeiro capítulo deste estudo foi feito um levantamento dos
aspectos culturais, históricos, físicos e geográficos do Beiru. Neste processo foi interessante
reconhecer a riqueza que está por traz do dia a dia do bairro, principalmente no concerne à sua
história, a sua gente. Isto porque conhecer a dinâmica sociocultural e histórica de uma
localidade é entender os elementos que o compõe, desde seu patrimônio cultural, material,
artístico e humano, seus aspectos físicos, como também os problemas sociais e políticos que a
envolve. Desta forma, conhecer o Beiru é reconhece-lo como local que traz consigo todo uma
cultura identitária que se traduz em uma trajetória de luta e resistência desde os primeiros
habitantes, até os dias atuais.
Assim posto, levar para a sala de aula um conteúdo significativo, uma temática voltada
para a realidade do educando, possibilitando a este conhecer a história do seu povo, dos seus
ancestrais, sobreviventes da diáspora negra é aprender a valorizar a luta dos antigos e novos
moradores, que se confundem com a própria constituição e formação do bairro, quais sejam,
homens e mulheres negras, produtores de cultura e histórias, que trazem consigo toda uma
cultura de resistência que se traduz nos hábitos e costumes do cotidiano e nas manifestações
culturais presentes na localidade. Outrossim, conhecer, socializar e preservar a história do
bairro do Beiru e sua dinâmica sociocultural é também contribuir na produção de
conhecimento sobre o bairro.
De modo geral, valorizar o local onde se vive é ter a possibilidade de resgatar o
sentimento de orgulho e a sensação de pertencimento, de saber ser parte de uma comunidade,
de estar em um local onde os moradores se conhecem e se ajudam mutuamente, possibilitando
a criação de laços afetivos e identitários entre os moradores, uma vez que estes vivem,
experimentam e compartilham experiências cotidianas.
Em suma, é importante que a escola crie projetos que valorizem o conhecimento que
vem do aluno, sua realidade, seus costumes, o que este vivencia. Quando estes conteúdos são
levados para a sala de aula, o aluno se vê representado, desenvolve uma autoestima no mesmo
e este passa a olhar a paisagem que vê todos os dias em seu caminho para a escola, as pessoas
do lugar, sua rua de outro modo, passa a conhecer mais sobre sua cultura, seu passado, a
forma como foi construída seu bairro, sua cidade, conhece sua própria história, as pessoas que
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fizeram parte do seus antepassados, que ajudaram a construir e a moldar a cultura local e isto
ressignifica seu modo de ver as coisas:
[...] ou seja, ao estudarem de forma científica e organizada a realidade que conhecem
por vivência mas de forma fragmentada, as crianças tendem a assimilar melhor os
próprios conceitos científicos, pois é a realidade delas que passa a adquirir sentido.
(DOWBOR, 2006, p. 2).

Por sua vez, Leite e Barbato (2010) analisa que ao se considerar que a realidade que se
atribui ao mundo é uma realidade construída, estudar o lugar, então, constitui-se alternativa
concreta de conhecimento da realidade de si e do próprio desenvolvimento humano. Para as
autoras, “as considerações sobre o lugar tornam-se importantes por representar a oportunidade
de legitimação dos sujeitos, suas vivências, seus pontos de vista, seu saber” (LEITE;
BARBATO, 2010, p. 235).
Os alunos, além do currículo tradicional, devem conhecer e compreender a realidade
onde vivem e onde serão chamados a participarem como cidadãos e como profissionais, isto
porque, a escola precisa preparar-se para “socializar os conhecimentosescolares e facilitar o
acesso do(a) estudante a outros saberes. [...] os conhecimentos que se constroem e que
circulam nos diferentes espaços sociais, que constituem direito de todos” (ARROYO, 2006,
apud MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 20). Estes autores defendem que uma educação de
qualidade deve priorizar conhecimentos indispensáveis para promover mudanças substanciais
no sujeito, que o aluno possa apreender estes conhecimentos para a vida. Para eles:
[...] uma educação de qualidade requer a seleção de conhecimentos relevantes, que
incentivem mudanças individuais e sociais, assim como formas de organização e de
distribuição dos conhecimentos escolares que possibilitem sua apreensão e sua
crítica; deve propiciar o estudante a ir além dos referentes presentes em seu mundo
cotidiano, assumindo-o e ampliando-o, transformando-se, assim, em um sujeito
ativo na mudança de seu contexto (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 21).

Deste modo, estes pressupostos devem ser prioritários nos projetos desenvolvidos pelo
CEHMA, principalmente os que trabalham os conteúdos relacionados aos aspectos da
localidade em que a escola se situa. Isto porque, ao tomar o lugar como lócus do processo de
ensino e aprendizagem, os projetos escolares contribuem para a construção de uma nova
concepção de currículo escolar. Ao contrário da ideia equivocada de contextualizar conteúdos
pré-definidos, geralmente listados nos livros didáticos, os alunos em questão, com base em
sua vivência, articularam os conteúdos escolares com a realidade local, produzindo
conhecimento significativo e crítico, que possa emancipar o sujeito.
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Além disso, quando se busca pensar caminhos para a construção de ações e projetos
pedagógicos e outras decisões que tragam benefícios para a escola é importante a formulação
de projetos que estejam vinculadas ao PPP da escola, mobilizando a comunidade para a sua
elaboração, construção e avaliação; participação da comunidade local no Conselho da escola,
no caso o segmento pai e mãe, entre outras possibilidades. Isto melhora a transparência na
gestão, melhora o ambiente escolar, e, consequentemente melhora o desenvolvimento local.
De acordo com o PPP do Colégio Estadual Helena Magalhães, a escola como local
privilegiado de formação humana precisa da contribuição dos agentes que delas fazem parte,
os segmentos da escola e da comunidade do entorno (BAHIA, CEHMA, 2011). O documento
aponta que estas condições são necessárias para aproximar a comunidade estudantil a um
modelo educacional significativo, no qual o aluno se sinta construtor do próprio
conhecimento, como também manter um compromisso com a comunidade do entorno no
sentido de se desenvolver o sentimento de pertencimento.
Objetivando melhorar a frequência estudantil, o PPP do Colégio Estadual Helena
Magalhães diz que a Unidade Escolar tem como uma das metas oferecer condições mais
apropriadas para o desenvolvimento de uma cultura escolar, com atividades diferenciadas,
com ampliação/criação de oportunidades e melhorias de espaços físicos e atividades
esportivas, espaços para produção cientifica, artes e eventos.
O PPP da escola também aponta que o Colégio Estadual Helena Magalhães precisa ter
como meta a implementação de uma gestão democrática participativa, aceitar a diversidade e
ter uma pedagogia diferenciada, com projetos educacionais inovadores. De acordo com o
documento [...] “a Gestão da escola deve ser participativa, incluindo pensamentos de todo o
segmento da comunidade, havendo clareza nas propostas, ações e democratização dos saberes
(BAHIA, CEHMA, 2011, p.7). Estes princípios devem ser prerrogativas da escola e precisam
ser implantados no seu cotidiano. Neste sentido, passa-se a apresentar alguns dos projetos
promovidos pela escola no ano de 2015.
 Projeto impactos ambientais
Este projeto foi multidisciplinar, produzido pelos alunos do Ensino Médio e algumas
turmas do Ensino Fundamental, no qual participaram a maioria dos professores do CEHMA.
A metodologia consistia que cada turma ficasse com um subtema, tendo que produzir
atividades alusivas a este assunto, cujo tema gerador era impactos ambientais. As atividades
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giraram em torno de trabalhos escritos, lúdicos, artísticos e visuais, músicas alusivas ao tema,
apresentação teatral e outros. Cada sala ficou com um subtema, com dois professores para
mediarem os trabalhos.
No dia da culminância, as turmas apresentaram o trabalho, de forma bastante criativa e
original. Os jurados, formados por professores e demais segmentos da escola, visitavam as
salas, ornamentadas com o subtema do projeto, onde os alunos faziam a apresentação dos
trabalhos. A outra etapa do trabalho consistia em uma parte mais lúdica, apresentada em outra
sala, que comportava mais pessoas, conforme aponta as figuras 19, 20 e 21.

Figura 19: Apresentação Projeto Impactos Ambientais no CEHMA
Fonte: Foto da Autora, 2015.

Figura 20: Apresentação Projeto Impactos Ambientais no CEHMA
Fonte: Foto da Autora, 2015.
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O tema Beiru também foi contemplado no projeto. Neste trabalho foi apresentado a
paisagem do bairro e os impactos ambientais causados pela ação humana. Para ilustração do
trabalho, os alunos produziram vídeos e uma maquete do Beiru, (Figura 21) ambos
apresentando o processo de urbanização do bairro e as consequências deste processo. Na
maquete havia referência sobre o bairro e a localização da escola. Nos slides foram mostrados
as características do lugar e as questões relacionadas ao meio ambiente.

Figuras 21: Projeto Impactos Ambientais no CEHMA - Maquete do bairro
Fonte: Foto da Autora, 2015.

Entretanto, neste trabalho sobre impacto ambiental poderia ser explorado mais a
questão ambiental do local, uma vez que apenas uma sala abordou o problema. Além do
vídeo, poderia ser explorado o impacto ambiental causado no bairro, com imagens, vídeos,
depoimentos, além de trazer à tona a discussão sobre o ambiente em que o aluno estuda, de
que forma os moradores do Beiru povoaram o local, a questão das chuvas e os problemas
advindos desta situação, o lixo que é um problema socioambiental contundente na localidade,
o problema das encostas, o descaso dos órgãos públicos, as atitudes humanas que prejudicam
o meio ambiente, também produzir um debate sobre como reverter esta situação.
Com isto, poderia sensibilizar os alunos para as questões locais, como reverter ou
tentar diminuir os impactos ambientais e sociais causados pela urbanização na localidade. De
qualquer forma, o importante é que o projeto Impactos ambientais foi produzido, pensado e
aplicado pelos alunos, usando a criatividade, com assessoramento dos professores. Isto mostra
que, quando os educandos participam da produção do conhecimento, o ensino-aprendizagem
fica mais rico, com aulas interativas e dinâmicas, conforme mostra as Ilustrações.
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Desta forma, o projeto apresentado mostra o protagonismo da juventude como
produtora de conhecimento e não apenas um receptor. Através destes projetos os alunos
desenvolvem suas potencialidades. Neste projeto específico eles pesquisaram sobre o assunto,
construíram maquetes, cartazes, ornamentaram salas, fizeram performance e ainda
aprenderam a importância de viver em um mundo mais sustentável.
 Projeto Consciência Negra no CEHMA
Um dos projetos mais interessantes promovidos pela escola foi o Projeto da
Consciência Negra, que aconteceu no CEHMA no turno vespertino e também no noturno, nos
dias 18 a 20 de novembro de 2015. Este projeto, segundo a professora de História, é marca
registrada da escola, que sempre se notabilizou pelos projetos sobre a consciência negra.
Importante registrar que esta professora é uma das mais atuantes na confecção de projetos da
escola, principalmente, os que são voltados para valorização da cultura negra e dos talentos
locais.
O projeto foi desenvolvido em duas etapas: primeiramente, na sala de aula, com os
alunos fazendo pesquisa sobre o Beiru, sua história, sua cultura e sua gente. O destaque do
projeto foi a pesquisa sobre o Negro Beiru, personagem-símbolo do bairro. A professora,
juntamente com os alunos do ensino fundamental produziram vídeos, pesquisa sobre o bairro,
os terreiros de Candomblé, com visitas ao Terreiro Santa Cruz, coletando informações sobre a
religião afro brasileira. O trabalho contou também com entrevistas de pessoas marcantes do
Beiru.
A segunda parte do projeto foi a performance dos talentos da escola e da comunidade.
Apresentou-se uma peça teatral que emocionou as pessoas presentes. Também teve
apresentação de stundupcomedy, um teatro de comédia feito de improviso, danças afros,
performance dos talentos da escola e dos ex-alunos. Houve também a participação da
pesquisadora, que falou sobre a importância de se conhecer e valorizar o lugar que mora.
A terceira parte do projeto foi uma avaliação escrita sobre os assuntos tratados no
projeto. As questões eram relacionadas ao conhecimento sobre o bairro. Ao final, percebe-se
que o aluno desenvolveu conhecimento sobre o lugar que mora, suas peculiaridades, sua
história. E com isto, é possível promover a autoestima para os mesmos, que passa a valorizar
sua etnia, sua cultura negra e beiruense.
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Conforme já se apontou neste trabalho, o ato de conhecer a sua própria história
contribui para desenvolver a consciência crítica e a percepção enquanto sujeito atuante dentro
de uma sociedade. Por isto, a importância de uma escola como o CEHMA construir
conhecimento que fale sobre os elementos da cultura negra, principalmente, por conta do
Beiru ter sofrido um processo de apagamento de memória de seus símbolos, conforme
destacado no Capítulo 1, desta dissertação. Além disso, os projetos mostrados servem como
instrumentos de valorização da cultura local e como forma de ressignificar saberes, com isto,
produzindo conhecimentos significativos para o aluno.
A educação, portanto, precisa se ajustar a uma prática social concreta e não como algo
abstrato, descontextualizado. É preciso haver um entrosamento entre o ensino e a prática
cotidiana, ou seja, uma escola mais pragmática. A educação precisa problematizar a realidade
em suas práticas educativas, tendo o professor como mediador e facilitador da aprendizagem
de conteúdos significativos para a transformação da sociedade e implementação de práticas
comprometidas com as mudanças sociais.
Sendo assim, os conteúdos desenvolvidos na escola precisam voltar-se para realidade
do educando, respeitando suas vivencias e experiências, não o considerando como uma tábula
rasa, mas reconhecendo-o como um sujeito ativo, com inteligência própria, com capacidade
de desenvolver habilidades específicas. Para isto, é preciso promover mudanças, inovar, abrir
novas possibilidades de ações no trabalho escolar e isto exige mudanças em toda a estrutura
escolar, que inclui o sistema de gestão da escola. Ferreira (2000) corrobora com esta questão
quando aponta que:
[...] o desenvolvimento humano se dá através de atos inovadores, de novas ideias, de
novas formas sociais que despertam novas necessidades e abrem novas
possibilidades de ação. A viabilidade de tal compreensão só é possível mediante a
gestão democrática da educação, pois só ela permite o constructo da participação
coletiva por meio da criação e/ou aperfeiçoamento de instrumentos que impliquem a
superação das práticas autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no bojo
dessas, as práticas educativas (FERREIRA, 2000 p. 170).

E estas novas ideias podem oferecer ao educando a possibilidade de construir seu
próprio conhecimento, além de dar condições para desenvolver uma consciência históricocrítica diante do ensino-aprendizagem oferecido. Por isto, a instituição escolar precisa ser um
importante espaço de convivência humana, lugar de socialização, de encontros e descobertas,
no sentido de se construir uma educação emancipatória e crítica. Para Ferreira (2000), quando
se pensa em uma educação emancipatória e crítica, a peça-chave desta emancipação é o
sujeito social:
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[...] que assim se entende como tal, e como tal realiza sua própria emancipação. Em
uma relação autoritária, fabrica-se o obediente, o submisso, o discípulo para copiar e
imitar; na relação crítica emancipadora, motiva-se a formação do novo mestre, capaz
de dotar-se de projeto próprio de desenvolvimento (FERREIRA, 2000, p. 171).

Nesse sentido, os dirigentes escolares, professores, estudantes e demais segmentos da
escola, juntamente com a comunidade local, podem objetivar uma educação emancipatória,
com a construção de um ensino-aprendizagem consistente, capaz de formar educandos que
possam entender os condicionantes sociais, econômicos e culturais que moldam a sociedade
atual. A escola que desenvolve um ensino voltado para emancipação humana, impulsiona os
sujeitos a resistirem aos ditames da cultura globalizada que oprime e condiciona os agentes,
impedindo-os de serem sujeitos históricos, críticos e atuante nesta sociedade.
Uma gestão escolar democrática, verdadeiramente comprometida com a transformação
social “deverá estar, conscientemente, buscando objetivos que atendam aos interesses da
classe trabalhadora, isto é, visando a transformação social e não os fins da classe dominante
capitalista” (PARO, 2010, p.231). Para o autor, a escola estará contribuindo para a
transformação social não apenas quando promove a transmissão do saber, mas, quando
consegue concorrer para o desenvolvimento da consciência crítica da sua clientela (ibidem).
Isto porque quando uma gestão escolar se propõe a desenvolver um ensino de
qualidade, precisa planejar ações de trabalho que tenham como prioridade os sujeitos sociais.
Isto pressupõe um projeto coletivo e participativo, com objetivos articulados a realidade do
contexto da escola. É importante que ao se fazer o planejamento pedagógico possa levar em
conta os conteúdos abordados e os sujeitos do processo educativo, daí a necessidade de se
articular os conhecimentos produzidos historicamente pela sociedade com os produzidos pela
cultura local e isto, além de ser parte da cultura escolar, deve estar presente no PPP da escola.
Assim, diante das características da sociedade atual, é importante repensar como
humanizar a formação dos seres humanos que habitam a terra, as decisões sobre quais
finalidades e conteúdos devem ser tomados para humanizar a formação dos alunos, conteúdos
estes que devem abarcar os conceitos da cultura erudita e conteúdos éticos da convivência
social (FERREIRA, 2000, p. 173).

E isto possibilita promover um ensino crítico e

emancipador, capaz de transformar o sujeito.
É possível pensar que a educação, entre outras funções sociais, tem a obrigação de
desenvolver a formação plena do indivíduo através da sua percepção de mundo de modo que
possa agir com autonomia e responsabilidade em seu meio social, reconhecendo-se como um
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sujeito autônomo e dotado de cultura. Dessa forma, a escola deve se pautar por um ensino que
possibilite ao educando saber enfrentar as adversidades com segurança reconhecendo seus
direitos e deveres. Este é o entendimento de muitos pensadores críticos que defendem uma
educação libertadora, transformadora, capaz de desenvolver no educando a possibilidade de
interferir no mundo em que vive em igualdade de condições.
O pensador crítico Henry Giroux (1997) entende a concepção emancipatória da
educação através da pedagogia crítica. Para ele, a pedagogia precisa incorporar ideários
políticos em sua prática, tratando os estudantes como agentes críticos, desenvolvendo uma
natureza emancipadora, problematizando as condições sociais, em busca de um diálogo
crítico, afirmativo e argumentativo em prol de um mundo melhor para todas as pessoas.
Na visão do autor, os indivíduos não estão presos às ideias e ações fixas, nem a
inevitabilidade dos fatos, mas estes, são capazes de usar o conhecimento crítico para alterar os
cursos dos acontecimentos, pois são produtores e produtos da história. Embora reconheça a
prioridade do capital e das relações desiguais de poder como determinantes da opressão,
Giroux insiste que estes condicionantes não podem impedir a possibilidade de contestação e
luta transformadora através da educação. De acordo como autor:
[...] é fundamental uma pedagogia crítica que encare as escolas como esferas
públicas democráticas, que construa formas de investigação crítica, valorizando o
diálogo significativo e a atividade humana, objetivando uma democracia crítica e
apoio a liberdade individual e a justiça social. [Isto porque] as escolas devem ser
vistas como locais de luta e possibilidade, sendo que os professores precisam ser
apoiados em seus esforços para compreender e transformar as escolas em
instituições de luta democrática (GIROUX, 1997, p. 33-34).

Esta forma de pensar é condizente com a teoria de Paulo Freire quando o mesmo
defende a necessidade de consciência crítica do oprimido. Para Freire (2009), o oprimido, no
processo de reflexão, passa a problematizar o mundo e, nesse processo, desvela a situação da
opressão, se comprometendo com a sua práxis para a transformação, saindo, desse modo, da
condição de objeto para sujeito do processo.
De acordo com o autor, a educação impõe ao indivíduo a reflexão sobre seu povo,
compreendendo a realidade e este diálogo pressupõe uma abertura, uma liberdade de ação,
fazendo com que o homem possa desenvolver a participação na vida comum, assumindo uma
consciência crítica através da participação e busca de solução para os problemas comuns, ou
seja, “uma educação que esteja em diálogo constante com o outro (FREIRE, 2009, p. 98).
Por sua vez, o pensador crítico Peter Mc Laren (1997) entende que a escola, com seu
racionalismo, joga os alunos para a rua quando não valoriza e até mesmo descarta o
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conhecimento que este traz, que é sentido e vivenciado, sendo que o professor tem
contribuído para este processo. Ao não valorizar o conhecimento e experiência do aluno,
quando exige que os alunos adotem o modelo de “bom estudante” que escuta, frequenta e tira
boas notas, está impulsionando a evasão e a expulsão, e esta saída, para o aluno, mais do que
uma opção é um ato de sobrevivência urgente e necessário.
Ao forçar a abandonar seu capital cultural trazido das ruas, que lhes dá sentido e
identidade, por outro valorizado pela cultura escolar, estes alunos ficam em desvantagem para
competir com outros que nasceram nesta cultura erudita, tão valorizada pela escola.
Entretanto, para o autor, sem uma postura crítica e abandonando a escola, estes alunos não
terão os instrumentos necessários para analisar o seu papel na ordem social estabelecida,
perpetuando, assim, a lógica da exclusão.
Cabe a escola, portanto, desenvolver conhecimentos que facilitem uma compreensão
mais aproximada da realidade em que o educando esteja inserido; ou seja, conhecimentos que
possibilitem uma ação consciente e segura no mundo imediato, ampliando universo cultural
dos alunos (ibidem). Isto quer dizer que o indivíduo traz um conhecimento que já possui para
a escola, conhecimento este que é sobre a vida, que corresponde ao seu espaço real, um saber
concreto, dinâmico que deve ser utilizado para mediar o ensino-aprendizagem. A partir daí, é
possível construir o conhecimento considerado científico.
Neste sentido, uma escola pública igualitária e unificada é um dos caminhos viáveis,
uma escola que respeite as diferenças locais e regionais, ou a multiculturalidade, ideia cara a
educação popular conforme aponta o professor Gadotti (2008) ao defender a ideia de uma
educação cidadã. Para este, o grande desafio da educação pública está em garantir um padrão
de qualidade de educação para todos e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade local.
(GADOTTI, 2008). Só assim, é possível construir verdadeiramente uma educação cidadã e,
neste sentido a gestão democrática é fundamental para a consciência crítica.
Além disso, corroborando com Silva (2005) as instituições de ensino precisam ser
flexíveis e adaptáveis, ter um pensamento sistêmico, um modelo de gestão aberto,
democrático e integrado, que possibilite a participação de todos no processo. Por isto,
[...] as instituições de ensino não devem ser apenas lugar de aprendizado e
conhecimento, mas também, um lugar de cultura, de arte, de espiritualidade e de
vida. [...] Todos os lugares e espaços da escola devem oferecer condições e
estímulos aos saberes e aos aspectos da dinâmica de continuada formação e
autoformação de discentes, além de oferecer condições e estímulos aos processos de
construção e reconstrução dos saberes e formação dos docentes (SILVA, 2005, p.
128).
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E isto é o que se propõe, uma escola aberta a comunidade, beneficiando a todos que
dela participe. Uma escola prazerosa, acolhedora, com facilidade de acesso de todos os
segmentos que façam parte dela, seja nível externo ou interno. Uma escola em que o saber
acadêmico tem tanto valor quanto o saber popular e em que o currículo possibilite caminhos
para vivenciar experiências e descobertas. Agindo dessa forma, a escola vai ao encontro dos
anseios e interesses da classe trabalhadora. Uma escola que contribua para a formação de um
homem criativo, crítico e construtivo, um cidadão que seja protagonista de sua história.
A partir das análises feitas foi possível compreender que o conhecimento não se
restringe a um tratamento do objeto ou do conteúdo de forma superficial, mas é tornar o
aprendizado um fazer crítico e reflexivo com visão de mundo de forma abrangente. Daí a
proposta de se mudar a atitude em relação à produção de conhecimento que resulte em um
pensamento coeso e integrativo, uma vez que o grande desafio da escola é fazer do ambiente
escolar um meio que favoreça o aprendizado de forma satisfatória, consistente e prazeroso.
Estas possibilidades passam pela alteração das metodologias e das práticas educativas,
modificando métodos tradicionais que permeiam as atividades em sala de aula, a exemplo dos
conteúdos paradigmáticos pautados por uma educação fragmentada, conteudista e
descontextualizada. Esta metodologia não dá conta das inúmeras demandas presentes na
sociedade contemporânea, como também não contempla as necessidades dos sujeitos
envolvidos no processo de conhecimento. Assim, o que se advoga é uma educação dialogada,
mais problematizada e contextualizada, na qual o aluno se perceba como sujeito atuante em
uma sociedade excludente e desigual, que possa contribuir para mudar esse cenário. Com
isto, a pesquisa passa a analisar, de forma mais aprofundada, os dados coletados a partir da
observação do trabalho de campo, para compreender a integração do CEHMA com a
comunidade escolar e do entorno.
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CAPÍTULO 4. O PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
[...] todo o trabalho consequente de investigação deve objetivar ser um passo a mais
no caminho da realização humana (BRANDÃO, 2007, p. 59).

4.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Neste capítulo apresenta-se o caminho percorrido por esta pesquisa para consecução
dos seus objetivos e a análise do que foi apurado. Isto é importante porque em um processo de
investigação é preciso mostrar os procedimentos metodológicos, os instrumentos de coleta de
dados utilizados, as escolhas feitas, as dificuldades encontradas no percurso, para que seja
possível subsidiar trabalhos posteriores e com isto originar novas pesquisas.
No que concerne a base epistemológica, este estudo está fundamentado em uma
dimensão filosófica baseada no método dialético uma vez que esta abordagem tem como
pressuposto analisar a realidade social no intuito de entender seu contexto, problematizando-o
a partir dos seus condicionantes históricos, sociais e culturais. A presente epistemologia
analisa os fenômenos a partir das contradições que incidem sobre eles, possibilitando ao
pesquisador compreender um fato no sentido de transformá-lo.
O método dialético é um dos expoentes do materialismo histórico dialético, corrente
do pensamento marxista. Segundo Konder (1991), o materialismo histórico dialético é um
enfoque teórico que contribui para desvelar a realidade, pois busca apreender o real a partir de
suas contradições erelações entre singularidade, particularidade e universalidade. De acordo
com o autor:
[...] esse enfoque tende a analisar o real a partir do seu desenvolvimento histórico, da
sua gênese e desenvolvimento, captando as categorias mediadoras que possibilitam a
sua apreensão numa totalidade. [...] A dialética significa o modo de pensarmos as
contradições da realidade como essencialmente contraditória e em permanente
transformação (KONDER, p. 85, 1991).

Para o autor, o método dialético entende que nenhum fenômeno da natureza pode ser
compreendido, se focalizado isoladamente, sem conexão com os fenômenos que o cercam,
uma vez que é preciso analisá-lo a luz das condições existentes. Sendo assim, o método
materialista histórico e dialético é um enfoque teórico que pode contribuir para o
desenvolvimento de pesquisas sobre políticas educacionais numa perspectiva crítica, uma vez
que esta abordagem tem como essência a investigação das contradições da realidade.
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Para Brandão (2007) os processos, as estruturas, as organizações e os diferentes
sujeitos sociais devem ser contextualizados em sua dimensão histórica, pois são momentos da
vida que foram vividos no fluxo de uma história e é “a integração orgânica dos
acontecimentos de tal dimensão que, em boa medida, explica as dimensões e interações do
que chamamos uma realidade social” (BRANDÃO, 2007 p. 53). Daí a importância do método
marxista dialético para subsidiar esta pesquisa que teve como objetivo geral entender como se
processa a interação entre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães e os atores sociais
da escola e do bairro do Beiru no processo de planejamento, organização e desenvolvimento
das ações socioeducativas e práticas pedagógicas.
Deste modo, a escolha desta abordagem é por entender que a análise de qualquer
contexto social, incluindo a interação escola e comunidade, pressupõe entender os
condicionantes sociais e suas consequências nos fenômenos analisados. Assim, esta
abordagem possibilita oferecer subsídios para compreender os mecanismos de gestão da
unidade escolar a partir da forma como se processa as relações sociais e a construção do
processo educativo; pensar a função social da escola e sua relação com o contexto em que se
insere. Nesta perspectiva, a contribuição desta abordagem mostrou-se fundamental para
subsidiar a temática escolhida.
4.1.1 Procedimentos Metodológicos
Considerando a natureza do tema, a opção foi pela pesquisa qualitativa, procedimento
muito utilizado na pesquisa em educação, principalmente, por sua intenção de analisar o
contexto de gestão do Colégio Estadual Helena Magalhaes, sua dinâmica interna e externa, os
agentes sociais que fazem parte deste contexto, seja trabalhando, estudando ou até mesmo
usuário externo, compreendendo este fenômeno social de acordo com a situação e a
perspectiva dos sujeitos envolvidos, com análise posterior sobre a situação observada.
De acordo com Marli André (2013) as abordagens qualitativas de pesquisa se
fundamentam numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente
construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade,
transformando-a e sendo por ela transformados. Assim,
[...] o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas experiências cotidianas,
sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais
constituem os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. [...] Se a visão de
realidade é construída pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas em seu
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ambiente de trabalho, de lazer, na família, torna-se fundamental uma aproximação
do pesquisador a essas situações (ANDRÉ, 2013, p. 97).

E este foi o propósito desta pesquisa ao inserir-se no local do estudo, no intuito de
conhecer mais o ambiente, buscar informações, interagir com os sujeitos. Por isto, o meio
utilizado foi o trabalho de campo que permite a pesquisadora o contato e a experiência direta
com o objeto da pesquisa, analisando-o, com possibilidade de reformulações ao longo do
curso. O procedimento escolhido é o estudo de caso, por ser uma estratégia metodológica
importante para a pesquisa em ciências humanas, pois, permite ao investigador um
aprofundamento deste acontecimento, além de ter uma visão holística em relação ao
fenômeno analisado (YIN, 2001).
Para Yin (2001) o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão
dos eventos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Além disto, é uma estratégia
empírica, observável que:
[...] busca investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de valor
real, especificamente, quando os limites entre o fenômeno e o seu contexto estão
claramente definidos; possibilita a identificação de elos de ligações entre o objeto de
análise e as questões contextuais, acreditando que elas poderiam ser altamente
pertinentes ao seu fenômeno de estudo e, como estratégia de pesquisa, é um método
que abrange tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens
específicas à coleta de dados e à análise de dados (YIN, 2001, p.32-36).

Por sua vez, André (2013) aponta que se o interesse é investigar fenômenos
educacionais no contexto natural em que ocorrem, o estudo de caso pode ser instrumento
valioso, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos e situações
investigadas possibilita descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar
interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los
do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam, permitindo, portanto,
compreender não só como surgem e se desenvolvem esses fenômenos, mas também como
evoluem num dado período de tempo.
De acordo com André (2013) no estudo de caso é preciso fazer um registro muito
detalhado e claro dos eventos de modo a fornecer uma descrição incontestável que sirva para
futuras análises e para o relatório final. De acordo com a pesquisadora (ibidem), na
observação de campo deve ser dada atenção especial ao contexto, por isto, a importância da
presença do pesquisador no local da pesquisa, conhecendo os sujeitos, aplicando os
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instrumentos de coleta de dados, objetivando analisar, compreender e interpretar os fatos
observados.
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO
É importante destacar que a escolha do Colégio Estadual Helena Magalhães como
lócus da pesquisa foi motivada, primeiramente, por conta do mesmo está localizado no bairro
do Beiru, área integrante do Projeto TBC nos bairros; segundo, o fato da escola ter, em sua
dinâmica escolar, uma vivencia de projetos educativos e sociais, daí o interesse em conhecer
a Instituição escolar e o contexto em que está inserida, ou seja, o lugar onde os sujeitos sociais
vivem e se relacionam, formando a comunidade como um todo. Assim, buscou-se descrever e
analisar o contexto da gestão organizacional do CEHMA, enfatizando suas práticas sociais e
políticas, no sentido de se compreender como se estabelecem as interações entre os segmentos
da escola e a comunidade do Beiru, especificamente, nas questões relacionadas à elaboração e
construção de conteúdos e projetos pedagógicos e educativos que tivessem a interface destas
duas vertentes.
A partir de dados coletados, constatou-se que referida instituição escolar atende aos
níveis de Ensino Médio e Fundamental no matutino e vespertino, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) no noturno. Em relação ao número de funcionários, este item será
pormenorizado no Quadro 14, quando mostra o quantitativo dos sujeito-participantes para a
amostra.
Importante lembrar que o período de coleta de dados começou assim que a
pesquisadora entrou no Mestrado, ou seja, no ano de 2014 e prosseguiu em todo período. Esta
imersão em busca de material para a pesquisa, que exigiu visitas esporádicas ao bairro e a
escola, foi motivada por alguns fatores: primeiro, porque desde os primeiros dias de
orientação, a orientadora chamou a atenção para o fato de que uma pesquisa consistente, que
almeja ser relevante, precisa trazer dados e fatos que possibilitem construir conhecimentos
significativos, contributivos sobre o objeto a ser analisado e não uma mera repetição de
informações e discussões já consolidadas.
Outro fator que contribuiu para esta atitude foi a constatação da escassez de material
escrito e documentado sobre os locais que compunham o estudo de caso, principalmente, em
relação ao colégio. Assim, logo nos primeiros momentos passou-se a fazer pesquisas sobre a
escola, o ambiente escolar e observação dos projetos e oficinas feitas neste lócus, tudo isto,
concomitante às coletas de material sobre o bairro.
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4.2.1 Os sujeitos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados
Os sujeitos-participantes da pesquisa foram alguns representantes do segmento da
escola e as pessoas da comunidade, incluindo os pais, mães e responsáveis pelos alunos.
Alguns critérios para escolha foram: em relação ao segmentos que trabalham na escola,
decidiu-se por aqueles que atuam no turno diurno da escola, horário em que se concentra o
segmento dos alunos escolhidos para a pesquisa. Por sua vez, os estudantes selecionados
foram os que estudam o 9º ano do Ensino Fundamental e o 1º Ano do Ensino Médio, por
conta da faixa etária. No caso dos pais e responsáveis, deu-se preferência por aqueles que são
pais e responsáveis pelos alunos das séries e turnos selecionados; no caso do segmento local,
os sujeitos/participantes foram selecionados de forma aleatória, dentre os representantes dos
diversos setores e atividades econômicas, religiosas, sociais e culturais do Beiru.
No que concerne a escolha dos instrumentos de coleta de dados, escolheu-se a
pesquisa bibliográfica, análise documental e observação direta, questionários e entrevistas,
técnicas de apuração, que segundo Yin (2001), são fundamentais para o estudo de caso. O
autor recomenda que se empregue múltiplas fontes de evidências em relação ao mesmo
fenômeno, construindo uma base de dados com documentos, tabulações e narrativas (ibidem).
O Quadro 14 traz um esboço do quantitativo dos sujeitos, com sua respectiva função, a
amostra e os respectivos instrumentos utilizados para a pesquisa.
A escolha dos instrumentos de coleta de dados tem relação direta com o número dos
sujeitos escolhidos para a amostra, conforme aponta o Quadro 14.
Segmento
Diretores
Vice-diretores
Coordenadora
Professores
Alunos
Funcionários técnicos/apoio
Pais, mães e responsáveis pelo aluno
Representante da comunidade local

Quantidade

Amostra

01

01

Instrumento de coleta de
dados
Entrevista semiestruturada

03
03
67*
1.428**
39
-

02
02
20
40
20
30
20

Entrevista semiestruturada
Entrevista semiestruturada
Questionário semiaberto
Questionário semiaberto
Questionário semiaberto
Questionário semiaberto
Questionário semiaberto

Quadro 14: Caracterização dos Sujeitos e Instrumentos da pesquisa
Fonte: Dados coletados pela autora/2015 com dados da Secretaria da Escola.
[*] Incluído professores efetivos e contratados/Regime de 20 horas semanais; [**] Os funcionários de apoio e
vigilância trabalham em dois turnos na escola; [***] Incluídos alunos dos três turnos do ensino
médio/fundamental e EJA.
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As entrevistas semiestruturadas foram escolhidas para serem feitas com a equipe
gestora da escola e os questionários semiabertos para os demais segmentos, como os alunos,
membros da equipe técnico-pedagógica, docentes, pais e comunidade local, sendo que cada
um dos instrumentos de coleta de dados levam em conta o número significativo de sujeitos da
amostra, sendo uma forma razoável para consecução dos objetivos.
A partir de agora serão analisados, de forma mais pormenoriza, os instrumentos
escolhidos e como se procedeu sua aplicação no decorrer da pesquisa.
a) Análise documental: pretendeu-se analisar documentos como o Projeto Político
Pedagógico da escola, Regimento Escolar, plano escolar, projetos pedagógicos,portarias, atas
de reuniões dos colegiados e das coordenações, convênios, parcerias, programas, entre outros,
uma vez que para André (2013), os documentos são muito úteis nos estudos de caso porque
complementam informações obtidas por outras fontes e fornecem base para triangulação dos
dados, inclusive, na fase exploratória, quando surge a necessidade de juntar o material,
analisar previamente as informações (ANDRÉ, 2013, p. 45).
Na intenção de se examinar os documentos técnicos e pedagógicos produzidos pela
escola, requisitou-se os mesmos mas, apesar de solicitado, não se obteve acesso à documentos
internos e correntes da escola, com exceção do PPP. Entretanto, foi disponibilizado para a
pesquisa, o acesso ao arquivo da escola. Neste local, foram encontrados diversas pastas com
as matrículas de alunos da antiga escola Félix Mendonça, uma das instituições que deu origem
ao Colégio analisado (Anexos E, F), livros de ata de matriculas dos primeiros anos do
CEHMA, além de atas com registros de visitas de autoridades e outras que registram a posse
dos funcionários e dirigentes do colégio.
Deste modo, a pesquisa centrou-se na análise e interpretação do PPP da escola e do
Regimento Escolar, além dos documentos citados. Em relação ao PPP, o diretor da Instituição
aponta que o documento encontrava-se em processo de reformulação, mas, sendo um dos
documentos centrais para a pesquisa, por sua importância para o objeto do estudo, este foi
utilizado como fonte de informações e dados, obviamente, com algumas ressalvas e
atualizações. Além disso, foi utilizado também o Regimento Escolar, instituído pela
Secretaria da Educação em 2011 para todas as instituições de ensino subordinadas a este
órgão, documento disponível na Internet. Por conta da falta de documentos, outras fontes de
pesquisa subsidiaram a coleta de dados, como os depoimentos orais, entrevistas,
questionários, além das observações feitas no local.
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Ao buscar nos bancos de dados de teses e dissertações acadêmicas, os Centros de
Memória da Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB) e da Universidade Católica de Salvador (UCSAL), como também os sites
de busca da Internet sobre o bairro do Beiru e o colégio analisado, constatou-se a escassez de
trabalho acadêmico ou pedagógico produzido e disponível nestes locais, principalmente em
relação à escola. Assim, a pesquisadora percebeu que teria a função de produzir um trabalho
pioneiro sobre a instituição de ensino.
Deste modo, para obtenção de informações e dados sobre a origem, a história da
Instituição de ensino, recorreu-se a visitas às bibliotecas, arquivos e fundações públicas,
jornais antigos, dissertações e teses, dados da SEC, com visitas ao órgão, arquivo da escola,
sites e blogs de internet, fontes oraise outros. Na busca de informações sobre o bairro também
foram feitos visitas às bibliotecas e fundações públicas, pesquisas em jornais antigos, sites e
blogs de internet, visitas a órgãos públicos e empresas que prestam serviço ao bairro do Beiru,
visitas periódicas ao bairro, conversas com moradores. Estas fontes foram fundamentais para
obter conhecimento e informações sobre a escola e o bairro.
Por meio de uma pesquisa documental foi feito pesquisa sobre o bairro do Beiru, sua
história, sua cultura, seus moradores. Para isso, utilizou-se dados de órgãos governamentais,
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa (INEP), Ministério da Educação (MEC), Secretaria da Educação do Estado da Bahia
(SEC), Prefeitura Municipal de Salvador, órgãos do Governo do Estado, da Prefeitura entre
outros. Para conhecer a história da comunidade foi feito pesquisa em variados lugares e
entrevistou-se moradores.
Em relação ao bairro do Beiru, após pesquisa foram encontrados alguns trabalhos e
artigos sobre o mesmo, que ajudaram a construir conhecimento sobre a localidade. Em uma
das bibliotecas pesquisadas, a Fundação Mário Leal Ferreira, local que tem um acervo
importante sobre o Urbanismo e Habitação em Salvador, foi encontrado um dos primeiros
trabalhos acadêmicos sobre a localidade, uma monografia de Jussara Oliveira Torres,
intitulada: Beiru: análise do crescimento de um bairro periférico (UFBA) do ano de 1983.
Neste texto (Anexo H), a autora estuda o crescimento e a organização espacial do Beiru, em
uma fase que o bairro ainda está em formação.
Outro trabalho que contribuiu com informações sobre o bairro foi a dissertação de
Daiane Nascimento Santos com o título Comunicação Comunitária em bairros populares: uma
proposta de mobilização para o turismo de base comunitária no Beiru (UNEB, 2013) na qual a
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autora analisa o papel da comunicação do bairro para difusão e socialização da história e da
cultura beiruense, além de criar roteiros alternativos para o turismo de base comunitária. Além
destes, a dissertação de Mestrado de Tatiana Costa Ribeiro que tem o título: A dinâmica das
relações cotidianas: sociabilidade juvenil e seus códigos de identificação na cidade
(UFBA/2013), na qual analisa o perfil do jovem em situação de vulnerabilidade do Beiru,
com vistas a compreender como estes sujeitos sociais constroem seus códigos de
identificação. Estes trabalhos acadêmicos contribuíram com informações e dados sobre a
dinâmica local.
b) Observação direta: neste quesito, pretendeu-se fazer visitas a comunidade do
Beiru e a escola, no sentido de observar o dia a dia do cotidiano escolar e do bairro. Alguns
dos aspectos que seriam observados no cotidiano escolar: atividades docentes, rotinas de
trabalho, intervalos, relações interpessoais, a participação dos diversos segmentos nos
conselhos e colegiados, reuniões, visitas dos pais às escolas, atendimento à população, a
alunos e professores, as atividades de classe e extraclasse, produção e apresentação de
projetos e atividades escolares, os espaços disponibilizados para a interação gestão/segmento
escolar/bairro.
Em campo, foi possível observar as reunião de pais, atividades de AC(s), conselho de
classe, elaboração e execução de projetos pedagógicos, atividades de aula, atendimento à
população entre outros. Não se observou reunião de Colegiado Escolar e apenas uma reunião
de pais nos períodos em que a pesquisadora esteve presente à Instituição. No diário de campo
foram descritas as observações que chamaram a atenção da pesquisadora. No Beiru,
observou-se a dinâmica da localidade, o dia a dia dos seus moradores, a localização das ruas e
equipamentos públicos, participação em eventos, conversas informais com os moradores e
outros.
Importante salientar que a observação direta e as conversas informais com as pessoas
foram importantes instrumentos de coleta de dados para obtenção de informações sobre o
CEHMA e o bairro do Beiru, uma vez que estas fontes de apuração ajudaram com
informações valiosas sobre os espaços citados, principalmente, como se processou a formação
e desenvolvimento dos mesmos. Deste modo, estes instrumentos de coleta de dados
ofereceram uma gama de elementos para que fosse possível fazer uma análise compreensiva
das informações, na qual pudesse desvelar o objeto pesquisado.
c) Entrevista semiestruturada (Apêndices B e C) é uminstrumento de coleta de
dados que, segundo André (2013), oferece as perspectivas possíveis para que o informante
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alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação; possibilita
também enfatizar as percepções, as atitudes e os significados pessoais dados pelos sujeitos em
relação a determinados assuntos.
Importante reiterar a relevância dos depoimentos orais para construção do
conhecimento sobre a escola e o bairro, narrativas de pessoas que trabalham ou trabalharam
na escola, as que conheceram o processo de formação do CEHMA. Outro recurso utilizado foi
o registro fotográfico e audição das atividades e projetos feitos na Instituição de ensino e de
lugares de destaque do bairro, com utilização de máquina fotográfica e aparelho celular. Estes
recursos visuais contribuíram para enriquecer o trabalho e ratificar a informação dada.
No que concerne as entrevistas, estas continham um roteiro prévio de perguntas, que
foram respondidas, seguidas de outras que surgiam espontaneamente. As mesmas ocorreram
na própria escola, ocasião em que cada participante era, previamente, avisado do teor das
questões, permitindo que as mesmas fossem gravadas, para futura transcrição, sendo que as
conversas informais foram registradas no caderno de campo.
c) Questionário semiaberto (Apêndices D, E, F, G e H) instrumento utilizado para
obter informações sobre o que pensam os sujeitos sobre as situações vivenciada na escola,
além de descrever as características do cotidiano escolar. O questionário mesclava questões
abertas e fechadas. Estes foram entregues de forma pessoal e individual a cada um dos
sujeitos/participantes da pesquisa, que foram alguns dos segmentos da escola e representantes
da comunidade local, além dos pais dos alunos. O Quadro 15 resume o movimento de
apuração dos questionários a partir da amostragem dos sujeitos participantes.
Sujeitos
Professores[*]
Funcionários[**]
Alunos[***]
Pais e mães de alunos
Representantes
comunidade local

da

Quantidade de
Sujeitos
67
39
1.428
------

Questionários
Entregues
20
20
40
30
20

Questionários
Apurados
11
02
33
24
17

Questionários
Descartados
07
17
07
06
03

Quadro 15: Resultado da coleta e apuração dos questionários
Fontes: Dados coletados pela autora na pesquisa de campo/2015, Secretaria da Escola.
[*] Incluído professores efetivos e contratados/Regime de 20 horas semanais; [**] Os funcionários de apoio e
vigilância trabalham em dois turnos na escola; [***] Incluídos alunos dos três turnos do ensino
médio/fundamental e EJA

Ao se analisar a aplicação do instrumento de pesquisa, o Quadro 15 aponta algumas
disparidades de números, principalmente, em alguns segmentos e isto tem relação direta com
alguns contratempos no processo. Primeiramente, no que concerne ao segmento comunidade
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local, os envelopes com os questionários foram entregues, pessoalmente, a cada segmento
social, sem nenhum entrave ou dificuldade, com poucas recusas e quase nenhuma devolução
dos questionários sem resposta. Ao serem solicitados, eram entregues os envelopes e
devolvidos, posteriormente, sendo que a entrega e devolução foram feitas de forma pessoal,
individual, em locais marcados pelo sujeito-participante.
Entretanto, um segmento no qual houve pouca adesão foi o dos funcionários,
conforme demonstra o Quadro 15. Os que foram convocados receberam os questionários,
entretanto, em sua grande maioria, não os devolveram, mesmo após reiteradas solicitações da
pesquisadora para contribuir para a pesquisa, com a informação sobre a segurança da
preservação do anonimato. Algumas possibilidades podem ser retiradas desta recusa.
Uma delas, é a dificuldade em responder as questões sobre a gestão, por considerarem
o tema espinhoso e temerem uma possível represália, o que não se justifica, porque não se
percebeu nos gestores da unidade o perfil de retaliadores. Outro fator para a possível recusa
em responder ao solicitado, é a insegurança do trabalho terceirizado, que não oferece
estabilidade e não dá autonomia a este setor.
Outras dificuldades de implementar os instrumentos de pesquisa ocorreram com o
segmento do alunado. Para que pudesse contar com a colaboração dos alunos foi necessário
pedir licença a cada professor das turmas selecionadas para que liberasse um tempo em suas
aulas para que a pesquisadora pudesse conversar com os educandos. Registra-se que não
houve qualquer empecilho ou recusa por parte do docente, mas esta situação trouxe
constrangimento para a pesquisadora, por estar incomodando as aulas. Após ser permitida,
falava sobre o contexto da pesquisa e convidava os alunos a responderem o questionário, que
era entregue, individualmente, para ser respondido e devolvido em outro momento mais
propicio.
No caso dos pais, os questionários eram entregues aos alunos para que levassem até os
mesmos para responderem as questões, ou, em muitos casos, as mães e responsáveis eram
abordadas, pessoalmente, na porta da escola e convidadas a participarem da pesquisa, neste
caso, sendo respondido no mesmo momento.
Importante registrar a dificuldade de entrosamento da pesquisadora nos primeiros dias
da pesquisa. Um dos motivos foi não ter havido uma comunicação oficial sobre o motivo da
presença da mesma no recinto para todos os segmentos da escola, fato que só aconteceu,
posteriormente. Esta não formalização da presença da pesquisadora, de início, fez com a
comunidade escolar, nos primeiros dias, não se sentissem coparticipantes da pesquisa, por não
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ter havido um tempo hábil para que isto acontecesse. O convite para participação era feito,
muitas vezes, de maneira informal e individual pela pesquisadora.
Na abordagem, a pesquisadora tinha o cuidado de apresentar-se aos sujeitos da
pesquisa. Primeiro como colega, professora da Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia,
portanto, vivenciadora das problemáticas do cotidiano de uma escola pública, mas que, na
situação, estava na condição de estudante do Mestrado em Educação da UNEB, que iria
realizar a presente pesquisa naquele campo empírico. Esta forma de aproximação, resultou,
aos poucos, em conversas informais que favoreceram a compreensão dos atores das escolas
pesquisadas sobre o objeto. Os participantes foram avisados, de antemão, que a pesquisa era
respaldada por um Comitê de Ética e que todas as informações coletadas seriam sigilosas.
No período das observações, havia a preocupação de não invadir a privacidade dos
professores e demais atores. Entretanto, como a escola não dispusesse de um local para
recepção de visitas, nem mesmo banco de sentar para os visitantes, a pesquisadora
permaneceu, na maioria das vezes, na sala dos professores e da vice-direção, incomodando o
descanso e os afazeres destes profissionais. Com o tempo, os mesmos acostumaram com a
presença da mesma nos recintos. Em relação as entrevistas com os dirigentes e a
coordenadora, algumas foram bem tranquilas, sem percalços, outras foram dificultadas pela
falta de tempo dos entrevistados.
Importante registrar que foi assumido nesta pesquisa o compromisso de manter uma
postura ética face às observações e ao material coletado a partir das entrevistas, questionários
e observações, com o cuidado de não revelar informações que apresentassem algum tipo de
constrangimento para os sujeitos da pesquisa, ou para a escola envolvida. Para tal, o projeto
de dissertação foi submetido ao Comitê de Ética da UNEB no dia 25 de maio de 2015
(ANEXO N), seguindo seus critérios de orientação, sendo aprovada apenas no dia 17 de maio
de 2016 (Anexo O), ou seja, quase um ano após a solicitação.Vale ressaltar também que a
pesquisa de campo aconteceu mediante consentimento da direção da escola e demais
segmentos da escola e do bairro, nos quais todos os participantes assinaram o documento de
Consentimento Livre e Esclarecido, determinado e aprovado pelo Comitê de Ética da UNEB
(Anexos P, Q, R).
Importante registrar que os assuntos das entrevistas e dos questionários foram relativos
à temática da pesquisa, a gestão escolar e a interação escola/comunidade, as ações e projetos
que envolvem a escola e a comunidade do bairro. Além disso, a análise do material discursivo
obtido através das entrevistas e questionários realizadas com os segmentos da escola e da
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comunidade foram feitas pelo método de análise de conteúdo, ou seja, organizando categorias
de análise, a partir de temas e questões levantadas dos depoimentos ou testemunhos dados
pelos sujeitos durante a coleta de dados.
Ressaltamos que na análise dos dados construímos uma compreensão de participação
das comunidades à luz das falas dos sujeitos, das observações e das discussões teóricas ao
longo desta dissertação. Desse modo, os dados coletados por meio de 04 entrevistas com
gestores e uma coordenadora, 87 questionários e observações in loco possibilitaram uma
descrição de informações relevantes para a compreensão do contexto da gestão da escola, sua
dinâmica interna e externa, principalmente, no que concerne as relações travadas no cotidiano,
que serviram para obtenção dos resultados obtidos. A seguir, serão apresentados e analisados
os dados coletados no Colégio Estadual Helena Magalhães, buscando evidenciar a forma
como se processa a gestão escolar, no que concerne à sua interação com os segmentos da
escola e do bairro.
4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA
4.3.1 Categorias de análise
A partir da aplicação dos instrumentos de pesquisa foi possível criar algumas
categorias de análise que ajudam a responder o problema da pesquisa. Estas categorias de
análise contribuem, sobremaneira, para o tratamento dos dados uma vez que trazem um
entendimento mais aproximado da realidade do que foi apurado, após a imersão no campo
empírico, além de possibilitarem trazer as impressões sobre o tema estudado. A partir destas
categorias foi possível criar alguns indicadores, sendo que estas categorias e indicadores estão
discriminados no Quadro 16.
Participação da comunidade escolar e local na gestão do CEHMA
Categorias de análise
O perfil da gestão escolar do CEHMA
Os mecanismos e canais de participação na escola.

Indicadores
---- reuniões, visitas internas e externas e
encontros coletivos; A participação popular no
Colegiado Escolar; A participação no Projeto
Político Pedagógico da escola.
A participação popular nas ações socioeducativas e - A participação nos ACs e Conselho de
projetos pedagógicos da escola
Classe; participação no planejamento e
execução dos projetos.
A realidade do aluno e a cultura local.
--Quadro 16: Categorias para análise de dados
Fonte: elaborado pela própria autora, a partir dos dados coletados, 2015.
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Estas categorias de análise, subsidiadas por outras questões produzidas, a partir destas
categorias criadas, possibilitam fazer um diagnóstico aproximado sobre como se dá a
participação dos setores sociais na elaboração e aplicação das práticas pedagógicas da escola,
tudo isto servindo de corpus para análise e tratamento dos dados.
4.4 O PERFIL DA GESTÃO ESCOLAR DO CEHMA
Uma das questões presentes nos instrumentos entregues aos sujeitos-participantes foi o
que pensam estes sujeitos em relação a gestão da escola. Dos participantes ouvidos pela
pesquisa, a maioria deles aponta que o CEHMA tem uma gestão aberta, participativa, outros
apontam a gestão com um perfil mais centralizador e não aberta à participação. A partir das
respostas, pode-se criar um quadro com dois modelos: a participativa/democrática, entendida
como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar e local na
organização, construção e avaliação dos projetos pedagógicos, na administração escolar e nos
processos decisórios da escola ou centralizadora, uma gestão que não preenche estes
requisitos aludidos.
Sujeitos*
Alunos
Professores
Dirigentes**
Coordenadora
Pais/mães de aluno
Comunidade local
Total

Participativa/
Democrática
25
10
03
01
16
13

Centralizadora
8
0
5
02

Não souberam informar/
não opinaram
0
01
03
02

57

15

05

Quadro 17: Dados sobre o perfil da gestão
Fonte: quadro produzido pela autora a partir de dados coletados na pesquisa/2015
* Os funcionários não foram catalogados devido ao pequeno número de questionários apurados; **Foram feitas
entrevistas com 3 dirigentes e 01coordenadora pedagógica.

No caso dos alunos, quando perguntado como é a relação com a gestão da
escola,apesar de 25 deles, do total de 33, apontarem a gestão próximo a um modelo
democrático e participativo, percebe-se, que, ao mesmo tempo, há um discurso que vai de
encontro ao quantitativo apurado, uma vez que para alguns sujeitos-participantes, é necessário
melhorar “a comunicação, o interesse, a amizade, o respeito, que os alunos participassem
mais da decisão que nos entendessem, assim como entendemos a pressão sobre uniforme"
(L.O, 17 anos, aluna da escola). Outra aluna também aponta que a dinâmica da escola
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influencia no comportamento do alunado. Para a mesma, "[...] a relação da direção com o
aluno é boa. A gestão da escola é muito organizada e tem muitas regras, mas, nem todos os
alunos querem obedecer" (E. B, 15 anos, aluna).
Ao apontarem a rigidez em relação as normas e regras, principalmente, na exigência
do uso uniforme e o horário de entrada na escola, percebe-se a resistência dos estudantes às
imposições e regras impostas, que revela o caráter contestador da juventude. Por isto mesmo,
este segmento mostra ambiguidade na forma de ver a gestão, principalmente, quando apontam
uma gestão próxima ao modelo participativo e democrático, conforme mostra o Quadro 17, ao
mesmo tempo que se sentem incomodados com a imposição de disciplina nas ações dos
dirigentes, conforme os relatos apontados.
De outro modo, a resposta dos responsáveis pelos alunos mostrou-se favorável. "[...]
É uma escola rígida, por isto botei minha neta lá” (A.S, 61 anos, avó de aluno). Para os pais,
a disciplina é necessária e a escola deve impor limites para a clientela dos alunos. Interessante
que do total de 24 pais, mães e responsáveis pelos alunos, 16 delas apontam a gestão como
participativa e democrática. Com isto, há de se concluir que, para o segmento de mães e
responsáveis pelos alunos, gestão boa é a que impõe regras rígidas, contrapondo-se a
percepção do que vem a ser uma gestão participativa e democrática.
Em relação aos representantes do bairro, conforme mostra o quadro analisado, a
maioria também aponta que a escola tem uma gestão aberta para a comunidade, conforme
depoimentos, "[...] A gestão do CEHMA é acolhida pela comunidade do Beiru" (A.N.R,
representante da comunidade local). Outros depoimentos deste segmento social que foram
extraídos do questionário entregues ao mesmos:
[...] O gestor mostra ser participativo, engajado, em todos os projetos propostos e
realizados e contribui para o relacionamento adequado da escola. Um profissional
atento à comunidade escolar. [...] O atual gestor sempre esteve preocupado em trazer
a comunidade para a escola, abrindo as portas para que todos participassem de todos
os projeto. (M. F. A, 58 anos, representante da comunidade local).
[...] Até onde acompanhei a gestão atual, esta parece-me uma boa gestão. De bom
relacionamento com a comunidade circunvizinha, sempre aberto para as atividades
extensionistas. O projeto Escola Aberta do qual eu era participante favoreceu estas
atividades com a comunidade (E. O. 48 anos, representante da comunidade local).

Diante das falas, percebe-se que muitos dos sujeitos-participantes confundem a gestão
da escola com a figura dos gestores. Deste modo, mesmo reconhecendo que a gestão é
coletiva, por isto mesmo, não se deve superestimar nem prevalecer a figura do gestor, é mister
trazer à baila as peculiaridades e modos de agir de alguns dirigentes da instituição, que
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deságua nesta forma de ver a gestão. É importante analisar a questão porque a relação de
diretores das escolas com os demais segmentos perpassa por uma relação de poder, e, como a
categoria relações interpessoais é necessária para este estudo, tratou-se de analisar esta
questão.
Em relação ao diretor geral do CEHMA, (de acordo com informações obtidas na
entrevista com o mesmo), o profissional chegou a instituição em 1994, como estagiário, em
1998 tornou-se professor efetivo da escola e, no ano de 2001, passou a ser gestor da Unidade
Escolar onde permanece até os dias atuais, uma vez que foi reconduzido ao cargo. Em 2007,
de acordo com informações obtidas, a SEC resolveu mudar a gestão da escola, colocando uma
outra pessoa como dirigente geral do CEHMA. Este ato provocou uma reação na comunidade
escolar e na comunidade do Beiru, que não aceitaram a nomeação de uma nova diretora,
conforme demonstra a fala da entrevistada:
[...] tiraram o diretor da folha do governo. Ele ficou sem o cargo. A comunidade
inteira, em peso, os pais de alunos fecharam este Beiru, ameaçaram até mesmo
furarem o pneu do carro da diretora. [...] Fizeram passeata até a Secretaria [de
Educação]. O Secretário disse que não ia atender eles. Então ficaram do lado de fora,
até que aceitou conversar com três representantes, caso contrário, eles não sairiam
de lá (M.E, funcionária da escola).

Este fato é corroborado por algumas das pessoas entrevistadas. De acordo com uma
das professoras ouvidas, as mesmas foram para rua com carro de som, comunicando as
pessoas do bairro o que tinha acontecido, e, prontamente, viram a comunidade reagir em favor
do dirigente. Ao final, conseguiram reconduzi-lo ao cargo. E isto mostra o respaldo que o
mesmo tem na unidade escolar e comunidade local. A funcionária M.E corrobora com esta
assertiva, quando aponta que um dos motivos desta reação tem a ver com a forma do dirigente
em suas ações:
[...] Não é porque ele quer, mas as pessoas só confiam nele. Ele administra sem
pegar no pé de ninguém, não por imposição. Faz parte da própria pessoa dele. Ele
não altera a voz. Desde que conheço ele, ele age assim, quando o funcionário erra,
chama em sua sala para conversar e ninguém fica sabendo o que aconteceu (M.E,
funcionária da escola).

Apesar desta fala, as atitudes pessoais dos dirigentes, em cada uma das suas funções,
apresentam maneiras díspares de agir no que tange, principalmente, ao público ou segmento
social que vai lidar. Em relação aos professores, pais de alunos e funcionários, percebeu-se
que os gestores utilizam uma forma dialogada e horizontalizada. Isto é evidenciado na maioria
das falas dos docentes, ao serem questionados sobre sua relação com a gestão. "[...] A relação
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é boa, na medida do possível. Na verdade, não há cobrança, as relações são de forma
amistosa" (M.S.M, professora da escola).

"[...] vejo a gestão como participativa e

democrática, amistosa, e, sobretudo, respeito mútuo" (S.S, professora da escola). Desta
forma, a análise da gestão recai na perspectiva do convívio entre os pares. Assim, os
participantes apontam o fator respeito mútuo, relação saudável, cordial na relação dirigentes e
professores, conforme assegura a professora em sua fala:
[...] Eu considero a gestão comprometida com as questões escolares, respeitando as
diferenças de cada um. Percebe-se uma harmonia entre os membros que
administram, como o diretor e vice-diretores. Dessa forma, nota-se um ambiente
respeitoso e harmonioso. A relação entre a gestão e professores é amigável (S.E,
professora da escola).

Em entrevista, um dos dirigentes também chama a atenção para esta forma de
convivência do ambiente escolar. Quando questionado sobre as relações entre a gestão,
professores e demais segmentos, o mesmo aponta que "[...] é tranquila, mesmo havendo
alguma discordância entre nós, as vezes, que é natural" (DIRIGENTE B). Para o
entrevistado, a afetividade é fundamental nas relações, sendo que este relacionamento afetivo
nas relações interpessoais da escola, foi um dos itens mais destacados pelo mesmo na
entrevista.
Entretanto, em relação ao alunado, as atitudes dos gestores vão desde uma forma mais
habilidosa e diplomática, até métodos mais tradicionais, com ações que mesclam rigidez e
paternalismo, por isto, a ambiguidade nos resultados deste segmento, que não coaduna com os
comentários feitos por este público específico.
Importante registrar que, na dinâmica diária da escola, observou-se que não há
empecilhos para os segmentos escolares acessarem as salas de direção, ou vice-direção,
inclusive o aluno. Não se percebe na escola nenhum entrave, nem dificuldade em acessar
estes espaços para resolverem um problema pontual na escola. Esta relação, aparentemente
harmoniosa, contribui para o desenvolvimento e apoio aos processos de ensino, ou seja, na
gestão eficiente da escola. Entretanto, estas formas respeitosas e carinhosas de agir, não
escondem as tensões, antagonismos e conflitos, presentes em qualquer ambiente escolar e o
CEHMA não é exceção, uma vez que são sentimentos comuns em um ambiente permeado por
relações de poder.
Percebe-se que as ações de gestão são muito centradas na figura dos dirigentes, dando
um caráter pessoal à administração da escola e isto não é prerrogativa apena da Instituição
analisada, uma vez que esta personificação na gestão pública está arraigada na sociedade
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brasileira, que ainda está longe de desenvolver a impessoalidade na administração pública.
Por isto, Paro (1992) analisa que:
[...] tendo em conta que a participação democrática [na gestão escolar] não se dá
espontaneamente, sendo antes um processo histórico de construção coletiva, colocase a necessidade de se preverem mecanismos institucionais que não apenas
viabilizem mas também incentivem práticas participativas dentro da escola pública.
Isso parece tanto mais necessário quanto mais considerarmos nossa sociedade, com
tradição de autoritarismo, de poder altamente concentrado e de exclusão da
divergência nas discussões e decisões (PARO, 1992, p. 263).

Esta percepção é importante porque para gerir um escola é preciso uma equipe gestora
que desenvolva uma cultura coletiva de participação na gestão escolar, característica
fundamental da gestão participativa e democrática, com abertura de canais permanentes de
participação, como conselho escolar, reuniões e encontros para tomada de decisões sobre as
ações da escola, visando inserir uma cultura de participação coletiva. Apesar da equipe
gestora de uma escola ser a principal responsável pelo exercício de gerir a escola, ela sozinha
não pode ser a detentora do poder dentro da instituição, pois, deve trabalhar com a
comunidade, conforme aponta Ferreira (2000, P. 170),
[...] a gestão democrática da educação, no seu sentido mais amplo e
abrangente, permite a construção da participação coletiva por meio de criação
e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos que implique a superação das práticas
autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no bojo destas, as práticas
educativas.

Por isto, promover um ambiente escolar na qual a harmonia, respeito mútuo,
valorização do ser humano, o compromisso com a cidadania, estejam presentes é
fundamental, mas, também é importante que se desenvolva uma cultura de gestão escolar na
qual todos os segmentos estejam cientes e participem das decisões da escola. E neste intento,
a capacidade de liderança dos dirigentes, que não podem ser confundidos com autoritarismo,
são componentes necessários para que a organização escolar alcance seus objetivos, que é o
ensino-aprendizagem.Sendo assim, os canais de participação para a tomada de decisões na
escola, são meios fundamentais para a construção de uma gestão democrática e participativa.
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4.5 ANÁLISE DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO
ESCOLAR
Em relação aos mecanismos e canais de participação popular na gestão da escola,
procurou-se saber de que forma acontece este incentivo. Nesta lista estão incluídos quaisquer
meios de participação na gestão da escola, desde os meios informais como visitas ou reuniões
e encontros pedagógicos, como também por mecanismos e canais de participação formais
como o Colegiado Escolar, Grêmios Estudantis, Conselhos de Classe, além do PPP.
4.5.1 Visitas, encontros e reuniões na escola
No que tange a análise das participações através de visitas, encontros e reuniões na
escola, quando foi perguntado se a gestão incentiva os encontros, as reuniões e visitas à
escola para alguns dos segmentos sociais, obteve-se os seguinte números.
Sujeitos*

REUNIÕES
com professores

Alunos
Professores
Pais e mães de
alunos
Representante
local
Total****

Sim
09
--

VISITAS

com alunos

pais/mães de
comunidade
alunos
local
Incentivo areuniões, encontros coletivos e visitas
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
09
24
--------02
---11
0
-------20
04
----

-

-

-

-

-

-

12

7

09

02

09

-

31

04

12

7

Quadro 18: Incentivo a reuniões, visitas e encontros coletivos
Fonte: produzido pela autora no estudo de campo, 2015.
* Cada sujeito/participante analisa o tema em relação a seus pares, exceto os professores, que o analisa em
relação aos seus pares e também em relação aos pais e responsáveis pelo aluno;
***Os números dos segmentos professor e aluno resultam de inferências a partir das respostas dadas, outros
segmentos são resultados de perguntas diretas.

Em relação aos professores, apesar de não haver perguntas direcionadas sobre a
frequência de reuniões com gestores e demais segmentos, pode-se inferir, a partir da fala dos
sujeitos-participantes, que a escola promove reuniões e encontros coletivos entre a categoria e
a gestão, conforme anota um dos participantes "[...] somos informados de todos as ações que
o colégio executa. Temos reuniões sempre que se faz necessário" (A. R.S, professor da
escola). Nas entrevistas, um dos diretores diz que não há regularidade para se fazer as
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reuniões com os professores, nem momento e nem data específica para o encontro, uma vez
que se reúnem quando há necessidade.
Outro dirigente aponta, de forma mais especifica, que as reuniões com os segmentos
sociais acontecem "[...] bimestralmente, após o encerramento das unidades, nos reunimos
com os pais. Em relação aos alunos, sempre que eles solicitam, no caso de professores e
funcionários, ocorrem com frequência" (DIRIGENTE C).
Nas observações, percebeu-se que as reuniões com os dirigentes e professores são
feitas, na maioria das vezes, de maneira informal, sem um calendário específico, ocorrendo de
forma espontânea. As reuniões aconteceram na sala deste segmento, com a presença do
diretor geral e docentes presentes no horário. Foram encontros informais, sem marcação
previa, no qual os profissionais conversavam sobre assuntos pontuais, comunicados de ações
já decididas e outras a serem decididas pelo grupo. Não se observou uma prática de encontros
e reuniões consistentes, com pautas pré-definidas, na qual os interessados pudessem participar
e defender suas ideias, contribuindo assim, com a gestão.
Em relação aos alunos, quando perguntado aos mesmos se a escola incentiva reuniões
com a categoria de alunado, dos 33 sujeitos-participantes ouvidos pela pesquisa, 24 deles
relataram que não é comum a escola promover este tipo de encontro com a categoria e 09
apontam que sim. Segundo os sujeito-participantes, a escola faz reuniões com as lideranças da
sala. "[...] A gestão informa as coisas da escola. Fazem reuniões com líderes e vice- líderes.
Fazemos críticas, sugestões e coisas que devem melhorar na escola" (M.S. 16 anos, aluna e
líder de sala).
Quando perguntada aos sujeitos-participantes se as pautas e reivindicações são
atendidas, estes apontam que são, na medida do possível. Esta percepção é razoável, na
medida em que é notório as dificuldades de uma escola pública da periferia, cuja gestão tem
que lidar com as dificuldades e problemas de ordem material, físico, pedagógico e humano.
De acordo com o que foi apurado, os encontros com a categoria de alunado, quando
acontecem, também são esporádicos e informais, quando os dirigentes visitam a sala de aula
para comunicarem algo, sendo que alguns deles ficam cientes das ações através dos seus
representantes. Entretanto, por conta da forma de proceder de algumas lideranças, o teor das
informações sobre as reuniões com os dirigentes e demais segmentos fica comprometido,
conforme demostra a fala seguinte. "[...] As reuniões são apenas com os líderes da sala, que
muitas vezes não passam a situação para nós" (N.R, S. 15 anos, aluno da escola). Para um
representante deste segmento, quando perguntado sobre reuniões com demais segmentos:
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Só há encontros [com os demais segmentos da escola] quando tem projetos. Tem o
líder, mas muito deles não se responsabilizam pelas ações da escola, não são
atuantes. É importante a função de líder. Os diretores e vices não dão conta das
ações da escola, mas de vez em quando estão presentes na sala. Toda semana tem
reunião com os líderes. O Helena não tem estrutura muito boa, mas tem professor
bom, que ajuda os alunos (D.B, 14 anos, aluna da escola).

A fala demonstra que os alunos são consultados em assuntos relacionados a questão
pedagógica, não tendo prioridade nas decisões administrativas e financeiras. Portanto, pode-se
inferir, a partir das respostas dos questionários, que também não é uma prática do CEHMA
promover reuniões formais, com pautas-pré-definidas com a categoria dos estudantes. "[...]
Eles só comunicam as ações depois de tomadas, Apenas conversam. Não tem reuniões,
apenas conversa informal. Acho que deveria ouvir mais os alunos, interagir mais, ouvir suas
ideias, opiniões, através de mais reuniões" (T.N, 14 anos, aluna da escola). Deste modo,
percebe-se que os educandos querem se inteirar mais das questões da gestão, serem ouvidos
por outros segmentos, como também serem melhor representados.
No que concerne o papel das lideranças estudantis da escola, esta escolha deve ser
pautada em compromisso político e responsabilidade nas suas ações, sendo seus agentes
imbuídos de consciência política e espírito público, além de saber lidar com os seus pares. Ser
líder e vice-líder de sala, representar uma categoria, em suas reivindicações e demandas, não é
uma função para qualquer um. Por isto, quando os alunos apontam a falta de compromisso de
alguns destes líderes, o trabalho político e representativo de uma categoria importante na
escola, como o alunado, fica comprometido.
É importante lembrar que as lideranças de sala, de certa forma, buscam substituir o
papel das associações coletivas, como o grêmio estudantil, por exemplo. Neste sentido,
quando questionados, a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa, demonstram
desconhecer o que vem a ser esta entidade, mas apontam a liderança de sala como um
exemplo de associação coletiva dos alunos. Assim, combater os problemas de alheamento
político e a centralização nas decisões dos seus representantes de sala é fundamental para que
esta representação seja significativa.
Em relação a comunidade local, para alguns sujeitos/participantes consultados, a
escola incentiva a visita dos mesmos ao local. De acordo com um dos sujeitos-participantes:
[...] Sou convidada sempre que acontece um trabalho de palestra ou pesquisa.
Incentiva quando dou entrevista para os estudantes e professores, quando abro as
porta do Terreiro para as pesquisas, estudos e visitas que são feitas pela escola (J.S.
59 anos, comunidade local).
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[...] a direção da escola incentiva a participação da comunidade participarem de
reuniões e atividades da escola, mas não tenho tempo de ir. [...] Sim, o colégio abre
as portas da escola para a comunidade. Já visitei a escola em casamentos,
aniversários, palestras, debates e mostra de artes (N.C.S, representante da
comunidade local).

Extrai-se destas falas que os representantes da comunidade do bairro concordam que
há um incentivo da gestão para que a comunidade visite a escola ou que a escola visite a
comunidade, ou seja, que haja uma integração entre as duas vertentes. Importante registrar
que a análise sobre este tema será melhor analisado posteriormente.
Em relação às visitas de pais e mães de alunos à escola, segundo o que foi apurado, as
reuniões com pais e mestres ocorrem a cada bimestre, sempre no final de cada unidade, com
pautas pré-definidas, sendo as convocações feitas pelos gestores da escola, em decisão
conjunta com a equipe de coordenação escolar.
Neste quesito, quando questionados aos pais e responsáveis pelo aluno se a gestão
incentiva a vinda dos mesmos a escola, do total de 24 questionários recebidos, 20 deles
apontam que há um incentivo da gestão em que os pais estejam presentes à escola. Para os 4
sujeitos/participantes que não souberam responder, estes assumem que são novos na escola.
Portanto, para as mães dos alunos a escola interage com a comunidade, é uma escola aberta,
conforme depoimento:
[...] a gestão da escola é boa. [...] Os responsáveis pela gestão são participativos e
sempre convidam os pais para participarem também da vida dos filhos. [Nas
reuniões], eles mostram vídeos, chamam atenção dos pais, dando sugestão
interessante para os aluno, assim vai melhorando o relacionamento deles com a
gente (L.S. 43 anos, mãe de aluno).

Na questão sobre como melhorar o relacionamento entre a escola e os pais dos alunos,
os mesmos apontam que é importante chamar a família quando tem algum problema,
visitando a escola, quando receber comunicado da direção, e ver, principalmente, os
problemas de comportamento dos filhos. Sobre a frequência das reuniões, algumas mães
apontam que vem com frequência, mesmo sem ser convidada, outra dizem que não tem
necessidade de visita constante à escola, principalmente, porque seu filho não dá “trabalho”.
Sobre a regularidade das reuniões, dizem que as reuniões de pais e mestres acontecem a cada
três meses, conforme mude a unidade.
Denota-se que há interesse dos pais em participar das atividades de gestão, mesmo
com as dificuldades.Uma das participantes chama a atenção para a importância da interação
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da escola com a família e a necessidade da mesma fazer parte da vivencia da escola,
participando da gestão. Segundo a mesma, “nas reuniões, a gestão chama a atenção dos pais
para participarem e se envolverem mais na escola e que chamem a comunidade também para
participar dos interesses dos seus filhos (L.S. 43 anos, mãe de aluno).
Apesar da maioria dos sujeitos-participantes concordarem que é importante a relação
entre a escola e a família, que a gestão do CEHMA incentiva a vinda da família à escola, para
os segmentos professores e dirigentes, há falta de interesse dos pais em participarem da vida
educativa dos filhos, conforme aponta o Quadro 18. Neste quesito, a totalidade dos
professores confirmam que a gestão incentiva a presença dos pais, mas, apesar do incentivo,
estes sujeitos-participantes apontam que a família não está presente na vida escolar dos filhos.
Para alguns docentes, os alunos são chamados, principalmente os que trazem mais
problemas. De acordo com uma professora "[...] tanto os pais quanto a comunidade em geral
não têm os maiores envolvimento com a escola. Os pais, na maioria, não aparecem na escola
para saberemdo aproveitamento dos filhos, nem quando são convocados" (M.S.M, professora
da escola). Assertiva da qual os dirigentes concordam: "[...] os pais são chamados, mas,
muito deles não vem. Quanto mais meninos danados, mais os pais não aparecem na reunião”
(DIRIGENTE A). Para outro dirigente, algumas dificuldades se impõe para esta falta de
presença dos pais e responsáveis na escola, dentre elas, a demanda do trabalho, a falta de
tempo e, em alguns casos, segundo o mesmo, o desinteresse.
Em uma análise preliminar dos dados apurados nos instrumentos de pesquisa, pode-se
fazer algumas considerações. Apesar dos pais e responsáveis pelos alunos, ouvidos pela
pesquisa, apontarem que são participantes e visitam a escola, na opinião dos professores e
dirigentes, há pouca presença dos pais e responsáveis na escola, sendo a falta de tempo um
dos motivos alegados para o não comparecimento à Instituição de ensino. Entretanto, outros
motivos se impõem.
Um destes motivos são as condições práticas para que estes encontros aconteçam. No
caso da escola analisada, ao se observar uma reunião de pais e mestres na escola, percebeu-se
que o encontro foi feito, separadamente, por série, por conta da falta de espaço e também por
causa do aumento da temperatura-ambiente, devido ao grande número de pessoas dentro de
um mesmo recinto fechado, mesmo com ar condicionado. Apesar do esforço da unidade
escolar em tornar o ambiente mais aprazível, com mostra de vídeos, percebeu-se que o
ambiente físico não estimula um maior contato. Além disso, a reunião tratou, basicamente,
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dos problemas relacionados aos alunos, como comportamento e também resultado das
avaliações.
A prática de fazer reuniões de pais e mestres com pautas voltadas para as questões
situacionais dos alunos, que não é exclusiva da escola analisada, muitas vezes, faz com que os
pais e responsáveis não tenham estímulo para participarem dos encontros, uma vez que
enfatizam os problemas de disciplina do aluno, não priorizando as potencialidades dos
mesmos. Por isto, seria interessante que a pauta das reuniões, encontros e visitas externas
fossem voltadas para apresentação de atividades e mostra de trabalhos produzidos na escola,
dentre outras possibilidades.
Para Silva (2006), os pais não devem ser chamados apenas quando seus filhos
apresentam problemas de comportamento, ou quando tem números excessivos de falta, ou
ainda quando suas notas, exigidas para aprovação, estão baixas. Para o autor, é preciso dar um
tom mais positivo aos encontros coletivos, uma vez que, nem todos os pais e mães presentes
às reuniões são os responsáveis pelos filhos “problemas”, sendo que, muitos dos que estão
presentes fizerem esforços para estar presente na escola. Sendo assim:
[...] é importante que a escola reconheça as dificuldades enfrentadas pelo segmento
dos pais em participar dessas reuniões, que são originadas por vários motivos, dentre
eles, 1) a falta de tempo, resultado, às vezes, da longa jornada de trabalho; e 2) a
incompreensão, de muitos deles, dos assuntos tratados nas mesmas (SILVA, 2006,
p. 28).

O autor sugere que a unidade de ensino possa atuar para dar maiores possibilidades de
participação dos pais nos encontros. Dentre as sugestões do autor, em relação ao horário, que
os interessados possam combinar um momento que contemple a disponibilidade de todos; no
caso da incompreensão [dos temas tratados], que são resultado das distância entre as cultura
da escola e a desses pais, poderia ter um maior cuidado da escola com o uso dos vocabulários,
da linguagem, também tornando mais didática a apresentação dos assuntos.
Por sua vez, Paro (1992) analisa que os educadores, coordenadores, dirigentes e pais
precisam tomar consciência da importância da participação dos pais na vida escolar dos seus
filhos. Além disso, o autor também chama a atenção para a importância da participação da
comunidade em geral na vida da escola. Para ele, é importante que estes representantes de
pais e comunidade possam ser estimulados a participarem do espaço escolar, vivenciando seu
cotidiano,
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[...] a escola não pode acionar os pais apenas quando os mesmos são chamados para
resolver os problemas comportamentais e disciplinares dos filhos ou quando estes
filhos estão mal nos estudos, por culpa deles ou da família. [...] é preciso levar a
comunidade geral a ter uma visão positiva da escola, vê-la como algo desejável, nos
locais onde serão acolhidos e respeitados como cidadãos (PARO, 1992, p. 263).

Ainda de acordo com Paro (1992), para os que atuam na escola, os pais e responsáveis
pelos alunos são vistos como pessoas padecendo das mais diversas carências (econômica,
cultural, afetiva), com baixa escolaridade, sem interesse pelo desempenho dos filhos na escola
e em boa parte agressivos para com o pessoal escolar. De forma semelhante, os alunos, além
de carentes nos vários aspectos (alimentar, afetivo e cultural), são vistos em sua maioria como
agressivos, desinteressados pelo ensino e "bagunceiros". É preciso, segundo o pesquisador,
mudar esta postura, uma vez que esta forma de pensar tem implicações na participação das
comunidade na escola.
Por isto, cabe a escola criar estratégias e desenvolver mecanismos para aproximar a
família da escola e vice-versa. Éimportante que os encontros e reuniões com os segmentos da
escola, sejam feitas com pautas pré-definidas, voltadas para assuntos relacionados não só as
questões pedagógicas e comportamentais, mas também, administrativas e financeiras,
apresentando as demandas internas e externas, ouvindo as sugestões, a fim de que todos
possam contribuir na gestão escolar. Isto é o que define uma gestão pedagógica, quando se
prevalece a participação e autonomia dos sujeitos, com ações que buscam a descentralização
de poderes, evitando, assim, as decisões de cunho monocrático.
4.5.2 Participação no Colegiado Escolar

Em relação aos órgãos colegiados, foi questionado como se dá a atuação do Colegiado
Escolar na escola. A partir daí, obteve-se os seguintes dados.
Sujeitos
Alunos
Professores

Conhece/
é atuante
01
01

Conhece/ não é
atuante
10
9

Não conhece/ não
sabe informar
22
01

Dirigentes

-

03

-

Representantes de pais e responsáveis pelo
aluno
Representante da Comunidade local*

0

06

18

02

24

40

Quadro 19: Atuação do Colegiado Escolar
Fonte: quadro produzido pela autora a partir de dados coletados na pesquisa/2015
*A questão não foi direcionada para este segmento social.
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Do total de 33 alunos ouvidos pela pesquisa, a grande maioria, 22 sujeitosparticipantes apontam que não conhecem, nem nunca ouviram falar do órgão na escola; 9
deles, conhecem, mas não sabem dizer sobre sua atuação. É importante destacar que, neste
bojo, está incluída a resposta “já ouvi falar do órgão” e confirmam que não prestaram atenção
ou que não é atuante. Apenas um deles afirma que conhece e é atuante. Dentre os que
responderam afirmativamente "[...] A função do Colegiado é resolver os problemas como
falta de merenda, livro" (G. R. 17 anos, aluna da escola).
Do total de professores, quase todos conhecem o colegiado, apenas um reconhece não
saber sobre o órgão. Dos que afirmaram conhecê-lo, apontam que o mesmo é inoperante e não
atua com regularidade; que o colegiado existe, mas que é apenas uma formalidade, que só
atua quando é convocado pelo diretor. “Vejo a ação do colegiado inexpressiva, atuando, na
maioria das vezes, como unidade executora, participando apenas de reuniões articuladas
pela direção da escola” (M. L.S. professora).
No que concerne à comunidade local, apesar desta pergunta não ter sido dirigida a este
segmento, alguns dos representantes do bairro demonstram que, dentre as participações nas
atividades da escola, isto não inclui participação nas reuniões do Colegiado. Para um deles, o
mesmo freqüenta a escola "[...] em atividades que estão relacionadas as questões culturais
sim, quando ao colegiado da escola não sei informar" (E.S.A. 35 anos. Relações públicas e
representante da comunidade local).
Em relação aos pais, quando questionados como veem a atuação do Colegiado Escolar
na escola, 6 deles já ouviram falar ou conhecem o colegiado, mas não veem sua atuação e 18
dos que responderam ao questionário, não conhecem e nem sabem informar sobre o órgão.
Para os poucos que conhecem ou já ouviram falar do órgão, a resposta é bastante vaga,
[...] Conheço o colegiado mas não tenho tempo de participar pois tenho dia corrido.
Mas acho interessante. O Colegiado dá possibilidade dos pais participarem mais dos
interesses dos seus filhos e isso é bom para o desenvolvimento social (L.S, 43 anos,
mãe de aluno).

Nesta fala, a participante demonstra conhecer o órgão e a importância do mesmo na
gestão, mas, percebe-se um certo distanciamento e alheamento em relação à presença do
grupo de colegiado na escola. Importante registrar que houve eleições, de forma direta, para a
escolha dos membros do colegiado no CEHMA, conforme determina a SEC, para todas as
escolas da rede. A seleção dos representantes na escola ocorreu sem percalços, mas também,
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sem maiores envolvimentos da comunidade escolar e local, conforme observações. Os nomes
dos vencedores, que formam os conselheiros, foram divulgados no quadro de aviso da escola.
Entretanto, não basta que o órgão exista na Unidade de Ensino, é preciso que atue
como espaço de tomada de decisão, que possa contribuir para a participação coletiva na
gestão da escola. O Colegiado Escolar é um dos canais de participação da comunidade na
gestão da escola. Este não pode ser criado e formalizado apenas para responder a uma
exigência legal, mas, deve ser parte de uma vivencia democrática na escola. Se este órgão
não atua em toda sua plenitude, como órgão consultor, fiscalizador e deliberativo, a sua
função fica alijada, permitindo que a escola perca sua autonomia, perante os órgãos
superiores. A ausência ou fragilidade dos conselhos na escola, enfraquece a representatividade
da comunidade nas ações da escola, por isto, sua importância na escola, conforme a fala a
seguir:
[...] Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas formas de
gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em que todos participam
dos processos decisórios e do acompanhamento, execução e avaliação das ações nas
unidades escolares, envolvendo as questões administrativas, financeiras e
pedagógicas (ABRANCHES, 2003 apud SILVA, 2006).

É importante que a escola possa construir canais de participação, como o colegiado
escolar, para que se possa, de fato, construir uma vivencia democrática na escola, no qual os
pais e mães de alunos, professores, funcionários, alunos, comunidade local, possam ter livre
acesso às dependências da escola, participando dos processos de decisão da gestão. Este
entendimento também está presente no bojo das respostas de alguns professores ouvidos na
pesquisa, quando os mesmos assumem que deveriam se envolver mais na questão do
colegiado, conhecer mais sua atuação, uma vez que o reconhece como órgão supremo da
unidade escolar, apesar do mesmo não ter uma atividade sistemática na escola.
Outros sujeitos participantes lembram que a dificuldade da implantação e ação do
órgão, não é uma peculiaridade da escola analisado. Para a professora "[...] o colegiado, na
maioria das escolas estaduais não considero a atuação muito efetiva. O mesmo se manifesta
quando convocado" (R.T, professora). Este pensamento é referendado por uma responsável
pelo aluno, que também é membro do conselho:
[...] sempre venho à escola. Se telefonar eu venho. Participo do Conselho, sempre
sou convidada para ser membro. O Conselho é meio mentiroso, não é atuante, é
fantasia de carnaval. A direção precisa acionar o Conselho. O Conselho deveria
explorar mais. A prefeitura funciona melhor que o Estado (D.T.P, dona de casa, avó
de aluno).
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Assim, é preciso que se desenvolva uma prática de gestão em que o Conselho Escolar
esteja presente como órgão decisório na escola, para que a organização escolar seja de fato
democrática e participativa, uma vez que o Colegiado Escolar é um dos mecanismos
principais, além da autonomia, participação coletiva e a eleição direta para dirigentes
escolares, para se construir uma gestão democrática e participativa.
No caso do grêmio estudantil, este é um importante instrumento de colaboração para a
gestão democrática na escola e está previsto na legislação brasileira. Dentre as leis que
regulamentam a formação desta associação estudantil está a Lei n ° 7398 de novembro de
1985 que dispõe sobre a organização de entidade estudantil de 1° e 2° graus e assegura aos
estudantes o direito de se organizar em grêmios estudantis. (SEC, 2015).
Entretanto, conforme já apontado, apesar da importância desta associação
representativa dos docentes, não há formação, pelo menos efetiva, na Instituição analisada.
Não está configurada no CEHMA, nem mesmo na maioria das escolas do Estado. O que se
observou na Instituição de ensino, notoriamente incentivada pela SEC, foram as
representações de lideranças de sala, no qual os alunos elegem seus pares para representá-los,
tanto nos colegiados, quanto nas reuniões de decisão das escolas.
Esta proposta de liderança de sala é uma iniciativa da SEC e faz parte do Programa
Educar para Transformar – Um Pacto pela Educação do órgão estadual, no sentido de
promover o protagonismo juvenil, fazendo com que os alunos se envolvam nas ações
realizadas nas escolas, contribuindo, segundo o órgão, para a gestão democrática e
participativa (SEC/2015).
Outro órgão importante para a gestão é o Conselho de Classe. Este colegiado, nas
escolas estaduais da Bahia, é composto, na maioria das vezes, pela coordenadora, professores
e equipe de gestão, que, juntos analisam o desenvolvimento pedagógico da escola. Durante o
período das observações, percebeu-se que as reuniões de Conselho de Classe do CEHMA
objetiva fazer um diagnóstico dos avanços e retrocessos alcançados por cada turma de alunos.
Nestas reuniões, cada professor expõe suas ideias, conclusões e análises e este diagnóstico de
cada turma é feito a partir de critérios previamente estabelecidos, dentre eles:
frequência/pontualidade; participação/interesse; cumprimento das atividades; comportamento.
Nas reuniões, a coordenadora questionava a situação de cada turma e série e dava sugestões
em discussão com os professores. (Dados coletados na escola).
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Para que a gestão escolar seja verdadeiramente democrática é importante que a mesma
fortaleça a atuação dos conselhos, possibilitando a partilha de poder. Para isto, os segmentos
da escola e da comunidade local podem, conjuntamente, formar um espaço coletivo, com
poder de deliberar ações coletivas, assegurando, portanto, a opinião e a participação de todos
na tomada de decisões, conforme aponta Silva (2006, p. 26) “os órgãos representativos,
presentes nas unidades escolares, apresentam-se como um meio pelo qual a comunidade pode
participar dos processos decisórios ocorridos nas escolas".
Deste modo, é importante que a escola analisada possa criar condições materiais e
humanas e físicas para organizar este espaço coletivo, envolvendo a comunidade escolar e
local neste processo, para que haja participação efetiva na gestão, com o colegiado escolar
sendo um importante instrumento para a gestão democrática, uma vez que, apesar da equipe
gestora ser a principal responsável pelo exercício de gerir a escola, ela não pode administrar
sozinha, mas, em conjunto com a comunidade.
4.5.3 Participação no Projeto Político Pedagógico da escola
Perguntou-se a alguns segmentos da escola sobre a forma de elaboração e consulta do
Projeto Político Pedagógico e obteve-se os seguintes resultados. Em relação aos professores, a
maioria deles assumem que ajudaram a elaborar o PPP, mas não costumam consultá-lo com
regularidade. Entretanto, os mesmos apontam que o documento passou por um processo de
revisão, sendo uma das atividades previstas no projeto “Pacto para o Ensino Médio”. Uma das
professoras reconhece a importância do PPP na escola, mas, afirma que não costuma consultálo como deveria “[...] participei da construção do projeto no ano passado durante o Pacto,
mas não o consulto com regularidade" (C.N, professora da escola).
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, é um programa do MEC,
instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, visando a implantação de
políticas para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio nas escolas e tem como ações
estratégicas redesenhar o currículo e também a formação continuada dos professores desta
modalidade de ensino (MEC/2013).
Deste modo, de acordo com dados coletados, o PPP da escola foi elaborado no ano de
2011 pela equipe gestora e pedagógica da unidade escolar e reformulado recentemente, como
uma das atividades do projeto de ensino médio, já anunciado. Um dos docentes confirma a
importância deste documento como diretriz para a dinâmica escolar. "[...] participei da
elaboração do PPP, mas considero que não basta a escola ter um projeto pedagógico, é
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preciso envolvimento, fazer acontecer na prática com o envolvimento da comunidade interna
e externa" (M.S.M, professora da escola).
Esta também é a percepção da coordenadora, em resposta a questão sobre a
participação da comunidade escolar e local na elaboração do Projeto Político Pedagógico.
Para a participante, "[...] em algumas reuniões com os segmentos, colocamos propostas,
projetos, revisões do PPP, mas ainda falta uma maior participação da comunidade escolar,
sobretudo para efetivação do Projeto Político Pedagógico" (COORDENADORA A). Um dos
dirigentes da instituição também concorda, ao ser questionado sobre a importância da
construção coletivo do documento. Para o mesmo:
[...] O PPP não é um documento fixo, porque sempre é preciso rever metas,
demandas e, muitas vezes, as metas não são cumpridas. Por isso, cabe ao Colegiado
Escolar participar da construção, efetivação e revisão do PPP, quando houver
necessidade (DIRIGENTE A).

Sendo assim, cabe a escola facilitar a reestruturação e efetivação do projeto políticopedagógico, considerando a participação da comunidade escolar, seguindo as determinações
do próprio documento quando afirma que, [...] o processo de acompanhamento e avaliação do
Projeto Pedagógico relativamente às ações nele prevista serão efetuadas pela própria escola
sob a coordenação de sua equipe técnico-pedagógica e envolverá toda a comunidade
escolar (BAHIA; CEHMA, 2011). O texto do documento afirma também, que na avaliação
das atividades do Projeto serão feitas reuniões especificas, seminários, relatórios de
acompanhamento, aplicação de questionários avaliativos para professores, alunos e pais,
discussão, análise e avaliação dos resultados do desempenho do aluno e das práxis pedagógica
do professor. Por isto, ressalta-se a relevância da participação da comunidade escolar e local
na elaboração do seu PPP.
Isto confirma a importância de se construir, rever metas e propostas do documento,
avaliar se a escola, em sua dinâmica diária, está de acordo com as proposições do documento.
O PPP é como uma espécie de manual da escola, por isto mesmo precisa estar acessível para
todos os segmentos da escola, fazendo parte do dia-a-dia da escola, para ser consultado,
analisado, ajudando a construir uma prática educativa de qualidade. Quando o PPP é atuante é
possível pensar na dimensão pedagógica da educação, mas também no viés político e
identitário da escola, que está implícito neste documento.
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Estas percepções coadunam com o pensamento de Veiga (1998) quando esta aponta
que o PPP é um processo contínuo de reflexão e discussão dos problemas existentes na escola,
uma vez que este documento propõe o trabalho pedagógico de forma articulada, com
objetivos definidos. Para a autora, a construção do Projeto Político Pedagógico passa pela
relativa autonomia da escola, delineando sua identidade (ibidem).
Daí porque é importante a valorização deste documento, para que o trabalho não seja
fragmentado e sem objetivos definidos. Este precisa ser construído, reformulado, em uma
ação coletiva, com a colaboração da comunidade escolar e local, como também é importante
sua efetivação, na dinâmica escolar, pois, o PPP é o que dá o rumo, o norte, uma bússola para
direcionar o caminho das atividades pedagógicas da escola, além de ser um instrumento de
participação para a construção de uma gestão pedagógica.
4.5.4 A participação nas ações e projetos socioeducativos da escola
Quando perguntado aos segmentos da escola sobre o planejamento escolar, os
professores apontam que nos ACs são feitas as discussões sobre os temas pedagógicos, com
as atividades a serem produzidas no período. Estes encontros, de acordo com as respostas dos
sujeitos-participantes, são feitos uma vez por semana, participam os professores e a
coordenadora do respectivo turno. De acordo com dados dos sujeitos/participantes e das
observações, nos ACs são discutidos, coletivamente as atividades pedagógicas, quando cada
participante dá sua contribuição e sugestões para o planejamento e execução das atividades.
Em relação a estes encontros, os professores apontam que [...] creio que, como as
outras escolas, a nossa tem o AC semanal e depois quinzenal, tendo os professores com as
coordenadoras desenvolvendo projetos e planejamento, formando uma base, que determina a
Secretaria de Educação" (M.S.M, professora). Outra professora aponta que os planejamentos
das atividades pedagógicas da escola são feitas em dois momentos "[...] geralmente, nos
planejamentos de cursos, no início do ano letivo, e quase que necessário, nos ACs semanais"
(C.S, professora).
Em relação a participação dos segmentos sociais na elaboração e aplicação dos
projetos produzidos na escola, como também das ações socioeducativas no CEHMA, o
quantitativo apurado, a partir das falas dos sujeitos/participantes, está inserido no Quadro 20
abaixo com as análises posteriores desta temática fundamental para o objeto da pesquisa.
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Sujeitos*

Incentiva

Não incentiva

Não souberam informar/Não opinaram

Alunos
Professores
Dirigentes
Coordenadora
Pais e responsáveis
pelo aluno
Representante da
Comunidade
Total

30
07
03
01
9

03
03
0
0
14

0
01
01

13

03

01

64

23

03

Quadro 20: Participação nos projetos e ações socioeducativas na escola
Fonte:quadro produzido pela autora a partir de dados coletados na pesquisa, 2015.
O quadro faz referência a participação de alunos, responsáveis pelos alunos e comunidade local na elaboração,
produção e execução dos projetos e ações socioeducativas na escola.

Ao perguntar aos sujeitos-participantes se a gestão incentiva a participação da
comunidade escolar e local nos projetos da escola, apurou-se os seguintes resultados. Em
relação aos professores, dos 11 participantes, a maioria aponta que há participação dos alunos
no planejamento das atividades e execução dos projetos, não nos ACs, mas, juntamente com
os professores responsáveis por cada sala, quando os mesmos têm a função de elaborar e
produzir as atividades juntamente com os alunos, metodologia de trabalho analisado no
Capítulo III.
Em relação aos estudantes, do total de 33 participantes ouvidos pela pesquisa, 30 deles
apontam que participam dos projetos da escola, que há incentivo na participação dos mesmos
por parte da escola, e os 3 que disseram não participar, alegam que é porque são novos na
escola.
Quando questionados aos professores se há incentivo da gestão para a participação da
comunidade local nos projetos da escola, 07 deles apontam que a escola incentiva a
participação da comunidade na escola e 3 assumem que não "[...] Em algumas atividades
propostas, a família [e a comunidade] aparecem de maneira tímida, mas, no que tange ao
planejamento, não há uma participação efetiva" (S.C, professora). Este ponto também é
salientado por uma docente. "[...] o envolvimento da sala com a comunidade é inexpressivo,
considero inclusive, que a ação pedagógica só vai melhorar quando tivermos capacidade de
envolver a comunidade" (M.S.M, professora). Para outra docente,
[...] A escola é aberta à comunidade. Inclusive oferecendo o espaço. Muitas ações já
são feitas no decorrer do ano letivo como reuniões, projetos e atividades afins. O que
se faz necessário é uma conscientização maior dos responsáveis efetivando sua
presença dentro e fora do contexto escolar (S.C. professora).
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Segundo a coordenadora da escola, o CEHMA sempre buscou a interação com a
comunidade local do bairro. "[...] já buscamos parcerias com as associações de bairros, com
igrejas que estão sempre abertas, comerciantes e outros. Sempre buscamos conhecer as
pessoas da comunidade" (COORDENADORA A). Quando questionado aos dirigentes sobre
a participação da comunidade nos projetos da escola, este agente social aponta que "[...] os
projetos [são elaborados] durante a semana pedagógica, onde são apresentados para os
pais, em reuniões, no início do ano e no final do ano são colocados em painéis com os
projetos elaborados na escola" (DIRIGENTE C).
Importante destacar que, quando se trata de comunidade, alguns sujeitos-participantes,
principalmente, os segmentos da escola, não separam moradores do bairro dos pais e
representantes de alunos, tratando-os como comunidade local. "[...] Temos uma relação de
parceria com a comunidade local, onde voluntários nos ajudam, a exemplo de um professor
de capoeira e uma líder comunitária. Portanto, a interação é importante com a comunidade,
pois sem a mesma a escola não funciona" (DIRIGENTE A).
Em relação aos pais e responsáveis, dos 24 sujeitos participantes, 14 deles apontam
que a escola não incentiva a participação dos pais na elaboração dos projetos, apenas o
incentivo maior é nas reuniões e visitas à escola. Entretanto, eles falam que vão visitar a
culminância dos mesmos, convidado muitas vezes pelos próprios filhos. Em

relação

a

comunidade do bairro, quando questionado se a gestão incentiva a participação da
comunidade na escola, 13 participantes, do total de 17, concordam que há um incentivo da
gestão em que a comunidade participe da escola e 03 apontam que não há este incentivo. Para
os que concordam que sim, suas falas mostram que os mesmos têm sintonia com a escola.
"[...] a gestão do Helena Magalhães é conhecida e reconhecida no bairro por desenvolver
atividades culturais e abrir a escola para grupos artísticos poderem utilizar os espaços" (E.
A. 35 anos, relações públicas). Ainda em relação ao incentivo da gestão, os representantes do
bairro apontam o papel da gestão neste sentido:
[...] Quando há um demanda por parte da comunidade para utilização do espaço, via
de regra, é efetiva a participação no planejamento e desenvolvimento das atividades
e projetos. [...] eu participei de projetos e atividades as quais posicionei-me como
agente colaborador no planejamento e desenvolvimento das atividades (E. O. 48
anos, funcionário público, Representante da comunidade local)

Em outra pergunta relacionada à interação comunidade/escola foi questionado aos
sujeitos- participantes quais as atividades que o CEHMA produziu junto à comunidade do
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Beiru. Em relação a este questionamento, foram ouvidos os seguintes depoimentos "[...]
participei do projeto da UNEB, com o TBC" (J.A, aluna da escola). Outras atividades, foram
apontadas, desta vez, pela comunidade do bairro, "[...] participei de um projeto promovido
pela Casa da Cidadania, com as reuniões no colégio. No projeto, a escola se dispôs a
oferecer o espaço no dia do encontro disponibilizou uma equipe para ajudar no que
precisasse" (B.R. 35 anos, representante do comercio local). Outras atividades e projetos que
envolveram a comunidade local e a escola, anotadas pelos sujeitos/participantes, foram
compilados e dispostos no Quadro 21, para melhor visualização.
Sujeitos
Segmentos da escola

Atividades desenvolvidas com a Comunidade do Beiru
Projeto Mais Educação: informática, português, matemática,
educação física e dança, caminhada pela paz, reuniões, palestras,
pesquisas, atividades aos sábados, atividades esportivas como
capoeira, dia da consciência negra; feira das ciências; espaços para
eventos. Gincanas, oficinas diversas, hortas comunitárias.

Segmentos da comunidade*

Projeto da Consciência Negra; Espaço para exibições de filmes,
casamentos, batizados, mostra de artes, Grupos culturais e
esportivos, atividades esportivas aos sábados, na quadra da escola
como aulas de artes maciais, capoeira, Curso de produção cultural;
de cinema e vídeos, de dança de rua, exibição de peças, Haloween,
mostra de cinema.

Quadro 21: Atividades desenvolvidas com a comunidade local
Fonte: dados computados pela autora, a partir das falas dos participantes/2015
*Incluídos os pais e responsáveis pelo aluno.

Em relação a importância da interação da escola com a comunidade, alguns sujeitosparticipantes ouvidos na pesquisa apontam o benefício desta parceira. Para a professora da
escola, "[...] sempre que tenho um projeto busco a parceria e participação dos pais. O
envolvimento da comunidade só traz benefícios para ações de preservação da escola”
(M.S.M, professora). Por sua vez, outros sujeitos/participantes apontam que:
[...] a escola deveria chamar os pais para apresentação de projetos. A escola está
aberta, mas os pais não participam. [...] A escola também deve participar da
comunidade criando laços mútuos de colaboração. A comunidade precisa sentir que
pode contar com a escola assim como a escola precisa contar com ela (Z.S, mãe de
aluna).
[...] quando os alunos da escola fazem gincana eu participo, contribuo, ainda peço a
contribuição dos meus clientes para ajudarem no projeto. Promover atividades
culturais, esportivas, incentivar não só os alunos mas também a comunidade, e
familiares para ajudar. (B.R. 35 anos, representante do comercio local).
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Por fim, em relação ao questionamento de como melhorar a interação e quais ações
podem ser empreendidas neste sentido, as respostas foram as seguintes:
[...] Promovendo projetos de cunho socioeducativo e cultural que acolha tanto a
comunidade externa quanto a comunidade escolar. Colaboração nos projetos
culturais, socioculturais e políticos da comunidade. Promovendo, idealizando e
realizando propostas de atividades socioculturais e educativas e artísticas que
possam dialogar com a demandas pedagógicas da escola, inserindo a comunidade
nesse contexto ou seja, levando o movimento sociocultural para dentro da escola.
[...] Como o Coletivo Beiru em Movimento, primeiro movimento que ousou
derrubar os muros da escola e criar vínculos entre escola e a comunidade desde
2010. Algo que realmente veio impulsionar a chegada de outros movimentos com
os mesmos propósitos. Tanto a escola como a comunidade saem ganhando em
matéria de qualidade (N.C.S, ativista social e representante da comunidade local).
[...] No momento em que a escola abre as suas portas para abraçar as manifestações
artísticas culturais sociais, isto leva a comunidade a visitar frequentar a escola e
opinar sobre as questões (E.O. funcionário público, representante da comunidade).

Nestas falas, percebe-se a importância da escola favorecer um diálogo com a
comunidade do bairro em que está localizada, no sentido de se produzir um intercambio
relacional entre ambos, que resulte em uma educação mais significativa para o aluno. Quando
há uma aproximação da escola com a comunidade é possível estabelecer uma relação de
construção do conhecimento no qual todos só tem a ganhar.
Uma questão muito importante nos últimos tempos é a questão da segurança, que afeta
o cotidiano das escolas e uma demanda da sociedade contemporânea que a gestão escolar
precisa lidar. Neste quesito, a conexão entre escola e bairro do entorno é muito importante.
Um dos gestores aponta a importância do diálogo e da interação com a comunidade para se
criar uma cultura de paz. Para este gestor, a integração do CEHMA com a comunidade do
entorno, contribui até mesmo para resguardar a estrutura física da Instituição de ensino, uma
vez que as pessoas da comunidade a veem como um equipamento público, que é parte
integrante da comunidade e que por isto mesmo, está a serviço desta comunidade.
Finalmente, um outro gestor aponta que a escola e a comunidade são interligadas, uma
vez que "[...] uma não vive sem a outra. A escola não é só técnica. Ela é família, é
comunidade e só haverá sucesso se a escola estiver comungada com a comunidade local.
Portanto, a escola não pode seguir um caminho e a comunidade outro" (DIRIGENTE B). De
fato, a escola é um local de formação humana, portanto, precisa da contribuição dos agentes
que delas fazem parte, os segmentos da escola e da comunidade do entorno, por isto, é preciso
uma integração pautada numa participativa significativa, uma vez que,
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[...] a participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência de
realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo, dominar a natureza e o mundo. A
participação efetiva nas tomadas de decisão forma um potencial de consciência
crítica, de capacidade de tomar decisões e de adquirir poder (BORDENAVE, 1994,
p. 16-17).

No caso da comunidade escolar, todos os segmentos que fazem parte da escola podem
contribuir para o processo de gestão. É possível aproveitar o momento do encontro coletivo
para tratar dos problemas de gestão e organização da escola como um todo, partindo-se do
pressuposto de que todos os sujeitos educativos, no caso dos docentes, coordenadores, alunos,
funcionários são partes constituintes da gestão, não sendo uma atividade especifica do
dirigente escolar.
O professor é um segmento importante para a gestão da escola. Sua participação
precisa ser ativa, dinâmica, uma vez que o mesmo tem capacidade intelectual de entender,
com facilidade, o processo de gestão. Este agente educativo pode influenciar diretamente em
todo andamento da escola, não só como mediador do processo de aprendizagem mas, também
como colaborador no processo de gerir a escola. Além disso, é importante que os professores
fiquem cientes que as ações da mesma não é uma área destoante da sua prática em sala de
aula, pelo contrário, é parte constituinte desta, sendo que o modelo de gestão desenvolvida na
unidade escolar influencia, sobremaneira, nos resultados pedagógicos. Não é uma tarefa fácil,
visto que são muitas demandas no dia a dia deste profissional, com sobrecarga de trabalho,
mas, mesmo assim, sua atuação precisa ser atuante e decisiva em relação ao destino da escola,
dando sugestões e fazendo ser ouvida.
As coordenadoras pedagógicas têm uma papel preponderante nas atividades que
envolvem as questões pedagógicas e desenvolvimento cognitivo dos alunos. No caso do
CEHMA, estas profissionais participam dos encontros de Conselho de Classe, Atividade
Complementar (AC), onde discutem, junto com os professores, a rotina escolar e os projetos
pedagógicos desenvolvidos na escola, por sinal, uma metodologia de trabalho escolar muito
usada no cotidiano da escola. A participação das coordenadoras do CEHMA nas reuniões
internas das escola, como as de pais e mestres, de avaliação das unidades são profícuas e
resultam em decisões importantes para o trabalho escolar. Estas profissionais são
fundamentais também para o desenvolvimento de uma gestão participativa e democrática,
como participante-colaboradora no processo de gestão.
Outro segmento importante são os educandos, categoria que pode e deve participar do
processo de gestão, oferecendo suas demandas, suas necessidades, exigindo melhorias para a
escola, participando dos conselhos, formação de grêmios, exercendo sua liderança e
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participação política na escola. É importante que este segmento formem grupos, participem do
processo. Isto contribui para que o aluno perceba que a escola não é lugar de conformação,
mas de contestação de direitos, de formação de consciência política.
Os jovens querem mudanças, estão fazendo movimentos reivindicatórios, por isso, a
direção da escola precisa compreender que seu papel não é apenas de controlar ou moldar os
comportamentos arredios, próprios da juventude, mas que percebam que os jovens e
adolescentes são capazes de tomar decisões, é só ter oportunidade. A gestão escolar que
desenvolve uma prática democrática não pode ficar centrada nas decisões burocráticas, mas,
também ouvir as demandas e opiniões do educando. É preciso lembrar que este segmento é a
razão de ser da escola.
Os funcionários se constituem em uma situação bastante delicada. Como um segmento
importante para a realização do trabalho na escola, estes, muitas vezes, ficam totalmente
alheios a questão da gestão e são vários motivos para isto acontecer. A pouca escolaridade, a
própria condição de trabalho considerado por muitos “sem qualificação”, são questões que
fazem com que estes agentes não tenham consciência de que também fazem parte da gestão.
Isto tudo é agravada pela situação de insegurança que traz o próprio regime jurídico de
trabalho, a terceirização, situação que, precariza o trabalhador, desestabilizando-o de tal sorte,
que agravado as outras situações já aludidas, o torna ainda mais alheio as questões
relacionadas as tomadas de decisão na gestão. Isto fica evidente quando, ao serem convidados
a participarem da entrevista, a maioria dos funcionários do CEHMA não respondeu a
solicitação, mesmo sendo avisados que o nome seria preservado.
A família, constitucionalmente, também é responsável pela formação do aluno. Cabe a
família participar dos trabalhos na escola. No caso deste segmento, mais do que ser convidada
para as reuniões de pais para ouvir queixas sobre o comportamento e falta de interesse do
filho na escola, este segmento pode participar mais da escola, acompanhando o
desenvolvimento pedagógico do filho como também ser convocada para fazer parte da gestão
escolar.

É importante as reuniões com os pais, encontros, socialização dos trabalhos,

promover seminários e outros.
Deste modo, a participação destes segmentos é fundamental para uma vivência
democrática na escola, com todos tendo a consciência queo objetivo do trabalho na escola é o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Neste processo, todos devem participar, uma vez
que esta parceria de segmentos só tende a dar certo. Entretanto, Padilha (2001) aponta que é
preciso criar condições para que os segmentos escolares possam se organizar e conhecer, de
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forma mais aprofundada, a realidade escolar, para que haja participação efetiva destes
segmentos, e, para isto, o papel dos dirigentes escolares é fundamental. De acordo com o
autor,
O diretor da escola, ou dirigente da Unidade escolar, o vice, responsáveis pela
coordenação de todas as atividades escolares devem ser capazes de “seduzir” os
demais segmentos para a melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido na escola.
Isto significa, por exemplo, criar mecanismos de condições favoráveis para envolvêlos na elaboração do projeto político pedagógico da Unidade, contando para este fim
com as diversas atividades do planejamento (PADILHA, 2001, p. 76).

Portanto, há uma necessidade premente das escolas interagirem com a comunidade,
com a família, com os moradores do entorno para que, juntos possam desenvolver um
ambiente propício para melhoria do ensino.De acordo ainda com Padilha (2001), uma das
possibilidades de participação dos pais de alunos seria na coordenação de eventos intra e
extraescolares; na programação de atividades e no estudo da realidade. Para o autor (ibidem),
as associações de bairro, entidades comunitárias, ONGs podem também contribuir em
parceria com a escola, integrando suas atividades curriculares e extracurriculares.
Deste modo, é preciso abrir o muro da escola, convidar a comunidade do entorno,
como a família, os agentes sociais para socializarem ações diversas, organizando encontros,
interagindo para a melhoria da escola e do bairro, criando uma cultura de participação popular
na escola. Mas, para implementação destas atividades conjuntas é imprescindível o papel da
gestão democrática, participativa, no sentido de incentivar e apoiar a integração entre estes
setores para fomentarem estas atividades, criando projetos socioeducativos e atividades
pedagógicas, que sejam significativos para o educando e contribua para se construir a
cidadania dos sujeitos na escola.
4.6 A REALIDADE DO ALUNO E A CULTURA LOCAL
Em relação a questões relacionadas a valorização da cultura local e a realidade do
aluno, foi questionado aos sujeito/participantes da pesquisa se os mesmos já participaram de
alguma atividade, cujo tema fosse o bairro do Beiru, e o resultado encontra-se no Quadro 22,
analisado a seguir.
No que concerne ao questionamento sobre os projetos relacionados ao tema Beiru na
escola, dos pais e responsáveis pelo aluno, 08 participaram dos projetos sobre o bairro e 10
afirmam que não participaram, conforme aponta o quadro analisado.
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Sujeitos

Participa/já
participou

Alunos
Professores
Dirigentes
Coordenadora
Pais e mães de aluno
Representante
Comunidade
Total

da

17
11
01
08

Não
participa/nunca
participou
16
0
10

Não souberam
informar/
não opinaram
0
0
06

07

04

06

44

30

12

Quadro 22: Projetos sobre o Beiru na escola
Fonte: produzido pela autora a partir dos dados coletados, 2015.

Importante registrar que dos restantes, que afirmam não participar nem souberam
opinar, inclui os pais, cujos filhos estudam pela primeira vez na escola. Além disso, alguns
projetos planejados e executados em um turno na escola, as vezes, não são seguidos por outro
turno, o que pode influenciar no resultado do questionamento. Em relação aos estudantes da
escola, esses apontam que fazem projetos sobre o bairro. De acordo com um dos
sujeitos/participantes:
[...] Sim. Em novembro fizemos um projeto com a professora de história sobre nosso
bairro, o projeto “Beiru, um novo olhar”, que é uma atividade onde divulgamos tudo
sobre o bairro, através de produções de revistas e documentários feitos por nós
mesmos. [...] Este projeto sobre o Beiru foi bom. Conheci o CEIFAR. Não conhecia
as outras escolas. O projeto do passeio no Beiru foi produtivo, deveria ter mais, com
mais tempo. Isto faz com que as pessoas conheçam mais o bairro e passem a
valorizá-lo (J.O, 17 anos, aluno da escola).

Para os estudantes, a disciplina que mais incentiva os projetos sobre o bairro é história.
Para este segmento, é importante trabalhar com a temática sobre o bairro. "[...] as escolas
passam muita pesquisa sobre outros assuntos e esquecem de que estudar o bairro onde o
aluno vive é fundamental" (G.S, 15 anos, aluno da escola). De acordo com os mesmos,
trabalhar com projeto ajuda a desenvolver a criatividade, como também sair da rotina. Como
sugestão de projetos e atividades que podem ser conduzidos pela escola, juntamente com a
comunidade do bairro é possível "[...] projetos que todas as escolas da região participassem e
cada escola trouxesse uma característica do Beiru e que uma escola apresentasse para as
outras, assim poderíamos nos aprofundar na história do bairro" (M. S, 16 anos, aluna da
escola).
A professora da escola também concorda com a importância de se estudar a temática.
Para ela, pode-se estudar "[...] a valorização do bairro, dos moradores e, principalmente,
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quem foi Beiru [...] Já fiz uma atividade de classe em que os alunos entrevistaram seus pais,
vizinhos e outros, contudo, não passei resultado para a comunidade" (R.I, professora da
escola).
Estes pronunciamentos mostram a importância de se trabalhar com a temática, do
bairro e também trabalhar com projetos, metodologia que a escola já adota em sua prática, só
precisa enfatizar mais o trabalho com a realidade e a cultura local. Isto porque, trabalhar com
a valorização da realidade local, aliado aos conhecimentos socialmente produzidos pela
humanidade, possibilita desenvolver uma consciência mais aprofundada sobre a realidade e,
assim, desenvolver uma maior consciência política.
Deste modo, termos como conhecimento significativo, cultura própria, conhecimento
contextualizado, valorização das potencialidades dos alunos, cultura de projetos são temas
fundamentais para preparar o educando, com possibilidade de pensar e de agir por si mesmo e
promover mudanças na comunidade em que vive.Isto porque juntos, escola e comunidade
local podem investir em práticas pedagógicas, calcadas na prática social, que contemplem a
realidade local em todos os seus aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos, com
projetos e ações voltadas para o desenvolvimento social, conforme aponta Dowbor (2007, p.
80):
[...] A educação não pode se limitar a constituir para cada aluno um tipo de estoque
básico de conhecimentos. As pessoas que convivem num território têm de passar a
conhecer os problemas comuns, as alternativas, os potenciais. A escola passa, assim,
a ser uma articuladora entre as necessidades do desenvolvimento local e os
conhecimentos correspondentes. Não se trata de uma diferenciação discriminadora,
do tipo “escola pobre para pobres”: trata-se de uma educação mais emancipadora, na
medida em que assegura à nova geração os instrumentos de intervenção sobre a
realidade que é a sua.

Sendo assim, a escola não pode deixar de explorar os conhecimentos consagrados pela
historicidade humana, mas, precisa também valorizar o conhecimento que vem do cotidiano, o
saber e o fazer das pessoas, conhecimento que vem da experiência. E a gestão da escola pode
viabilizar este encontro entre o aluno e sua história. Esta parceria entre escola e comunidade
envolve um projeto de gestão, focados em projetos que valorizem a comunidade e os saberes
que vem do cotidiano, produzidos por sujeitos locais, conhecimentos estes que contribuam
para a formação identitária do educando, entendimento que se coaduna com o pensamento de
Candau e Moreira (2007), quando estes aludem a necessidade da escola desenvolver
conteúdos relacionados aos conhecimentos locais,
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[...] uma educação de qualidade deve propiciar ao (à) estudante ir além dos
referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o,
transformando-se, assim, em um sujeito ativo na mudança de seu contexto. Que se
faz necessário para que esse movimento ocorra? A nosso ver, são indispensáveis
conhecimentos escolares que facilitem ao(à) aluno(a) uma compreensão acurada da
realidade em que está inserido, que possibilitem uma ação consciente e segura no
mundo imediato e que, além disso, promovam a ampliação de seu universo cultural.
(CANDAU; MOREIRA, 2007, p. 21).

Por isto, neste trabalho, defende-se que a escola possa trazer conteúdos sobre a história
do Beiru, conhecer sua realidade, cultura, seus problemas e demandas, as produções artistas e
culturais do bairro, os artesões, os heróis que ajudaram a construir esta história, perceber o
Beiru com todas as suas potencialidades culturais, sociais, artísticas, ou seja, valorizar o
conhecimento e a cultura que vem do povo, transformando-as em conhecimento escolar;
desenvolver conhecimentos sobre os lugares que o bairro oferece para os visitantes, os
antepassados negros que formaram a localidade e tudo isto é possível quando a gestão da
escola, junto com a equipe pedagógica, oferece as possibilidades para o desenvolvimento
desta prática na escola.
Com isto, é possível compreender que todos os segmentos escolares e sociais,
conjuntamente, podem trabalhar em prol da escola, participando dos projetos, formando
parcerias, em prol de uma educação consistente e significativa, criando um ambiente
democrático e participativo. Para isto, a participação dos segmentos sociais e educativos deve
ser uma prática, o que impede atitudes de dominação de um segmento sobre o outro. É
importante que o trabalho seja conjunto, sistêmico e integrado, que seja proativo na busca de
se

desenvolver

com

consistência

o

ensino-aprendizagem,

com

uma

equipe

administrativa/pedagógica afinada com esta finalidade.
Por fim, é importante que se analise alguns limites e entraves para a participação
popular na gestão do CEHMA, como também as possibilidades de aproximação entre a escola
e a comunidade do bairro, para que se possa entender a vivencia democrática na escola.
Dentre os entraves e limitações que impedem uma maior participação popular na
atividades da escola, o espaço físico é um dos mais apontados, tanto em relação as
dificuldades de produzir as atividades extraclasses como gincanas, quanto para recepcionar
com conforto os visitantes, seja nas visitas ou nas reuniões. A falta de uma estrutura adequada
dificulta as reuniões com os segmentos, principalmente, com os pais, dificulta maior interação
dos alunos no intervalo da escola e a recepção dos visitantes na Unidade escolar.Um espaço
físico educativo adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e lúdicas
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possibilita que os alunos expandam suas potencialidades, como também abre possibilidade de
interação entre os mesmos.
Entretanto, percebe-se que a Instituição, no seu dia a dia, busca driblar esta
dificuldade, criando alternativas que possibilitam fazer um trabalho com consistência, cujo
resultado é o alcance dos bons índices do IDEB. Além disso, o espaço físico não é impeditivo
para que se incentive a visita dos pais e pessoas da comunidade à escola, seja em reuniões ou
visitas esporádicas.
Outro entrave para a escola é a falta de comunicação e interação entre os turnos,
conforme aponta uma docente da escola "[...] um dos pontos frágeis é a falta de integração
entre os três turnos. Cada turno funciona de forma isolada, sem desenvolver uma política
pedagógica mais consistente e uniforme" (M.C.S, professora da escola). Este fato dificulta a
integração e interação entre os segmentos da escola, tanto em relação ao planejamento e
execução das atividades pedagógicas, quanto no entendimento sobre as questões da
administração escolar.
A falta de atuação dos canais de participação e comunicação, dentre eles o PPP da
escola, é outro fator que dificulta uma maior integração na escola. Constatou-se que a
comunidade escolar e local não participou da sua reelaboração, nem tampouco o documento,
com raras exceções, é consultado pela comunidade escolar. Como um documento norteador
dos trabalhos educativos, que tem função pedagógica e política no interior da escola, é
importante que o PPP seja valorizado na escola, que fique disponível em locais de fácil acesso
para ser consultado pelos segmentos da escola, pois, é o documento que dá identidade própria
a Instituição de ensino, além de direcionar os trabalhos educativos.
Também constatou-se a falta de regularidade das ações do Conselho Escolar do
CEHMA, sendo que o mesmo não exerce seu papel, no dia a dia da organização escolar, como
órgão consultor, fiscalizador e deliberativo do processo de gestão. Percebeu-se que este
mecanismo de participação e descentralização da gestão escolar funciona apenas como um
órgão figurativo, com pouca regularidade de encontros e, portanto, sem poder de decisão, uma
vez que a comunidade escolar mantem-se desinformada, tanto no que se refere ao
funcionamento, quanto nas decisões tomadas por este colegiado.
Em relação ao Colegiado Escolar, precisa-se compreender que sua eleição e atuação
não é apenas uma demanda da Secretaria de Educação, mas uma necessidade para o próprio
planejamento estratégico da organização de gestão democrática da escola. Portanto, a não
efetivação deste importante mecanismo de participação e de tomada de decisão coletiva na
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escola, não pode ser justificada por falta de tempo ou por conta do desconhecimento dos
assuntos relacionados a gestão. Por isto, defende-se a regularidade dos trabalhos dos órgãos
colegiados. Outros canais de participação são atuantes e cumprem seu papel na escola, a
exemplo do conselho de classe, que na escola funciona com regularidade, como também as
representações dos alunos, através das lideranças de sala, que funcionam na Unidade Escolar
como importantes agentes auxiliares na gestão.
A população deve ser encorajada a emitir suas ideias, opiniões, propostas. É preciso
ter um canal de diálogo com a comunidade, convocá-los para as atividades da escola, divulgar
ações e resultados, ou seja, criar canais de comunicação com propostas de mobilização para a
população, facilitando o trabalho coletivo e a produção de conhecimento para permitir a
sociedade local ficar antenada com a escola, utilizando para isto o espaço escolar, a exemplo
de boletins informativos na escola, jornalzinhos, rádios na escola e rádios comunitários no
bairro, exposições de trabalho entre outros.
No caso especifico da comunidade escolar é importante que seja disponibilizada
informações sobre o balanço financeiro, gastos, recursos, aquisições, projetos pedagógicos
desenvolvidos ou a serem implantados, programas, conquistas, dificuldades, ou seja, é preciso
que se crie novos canais de informação e que se utilize os que estão disponíveis na escola, a
exemplo dos murais e os modernos mecanismos digitais, como a Internet e aplicativos de
celulares.
Em um ambiente democrático, as informações, os problemas, as demandas, os
avanços, as conquistas, todas estas situações, que são inerentes ao trabalho escolar, precisam
ser comunicadas, discutidas, socializadas, em busca de procurar soluções e as tomadas de
decisão, comunicadas durante o processo e não depois das resoluções já tomadas, com os
sujeitos sociais sendo ouvidos e suas falas sendo valorizadas e ponderadas por todo coletivo.
De acordo com Paro (1994), a possibilidade de opinar, característica de um ambiente
democrático, faz com que o sujeito tenha uma postura mais participativa, por isto, os conflitos
que surgem são benéficos, porque estão apenas ficando latentes e podem ser resolvidos, a
partir do diálogo e do exercício democrático. Este pensamento também é corroborado por
Ferreira e Schlesener (2006) quando analisam a importância da construção de mecanismos de
participação popular na gestão democrática. Para as autoras,
[...] É realidade, todavia, que a compreensão teórico-prática da gestão democrática
da educação ainda está se fazendo, no próprio processo de construção do projeto
político-pedagógico e da autonomia da escola, que embora já seja uma convicção e
uma prática em desenvolvimento, ainda não é uma realidade da vida social e
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profissional, pois se ressente de compreensões mais acuradas. Há que reforçar este
valor, seus significados e suas práticas (FERREIRA; SCHLESENER, 2006, p. 169).

No caso do CEHMA, é importante que a escola possa trabalhar de forma colaborativa
e participativa com a comunidade local do Beiru, com produções de projetos feito de forma
coletiva, colaborativa e comunitária, professores, gestores e demais segmentos da escola em
contato com a família dos alunos e com as pessoas da comunidade, criando assim, um
ambiente de aprendizagem, ampliando os limites das salas de aula e agregando experiências.
E essa contraposição tem na educação com compromisso de transformação social um dos seus
pilares de sustentação. É preciso, portanto, criar novas formas de pedagogia voltada para a
emancipação e empoderamento do sujeito.
Por isto mesmo, não se pode considerar uma participação quando a comunidade é
chamada a opinar apenas, mas não emite sua opinião com consistência, apenas concorda com
o que foi exposto. De outro modo, ela precisa ser valorizada, considerada. É importante que
haja uma processo efetivo de participação. Isto pressupõe promover reuniões, encontros,
discutir temas relacionados a escola, promover canais de participação dos diversos segmentos
da escola, ouvir seus pares, no sentido de transformar a escola em um ambiente que todos
possam ter voz e vez, conforme aponta Silva (2006, p. 22),
[...] Não chamamos de participação o que ocorre, muitas vezes, em locais onde a
comunidade é chamada a opinar apenas para que se sinta ‘participante’ de algo, mas
nada do que fala ou faz é considerado. Também, não podemos deixar de considerar
que, através desse espaço inicial, ela possa iniciar um processo efetivo de
participação (SILVA (2006, p. 22).

Neste sentido, cabe a escola interagir com os sujeitos sociais que estão no entorno da
escola, a exemplo de associações de bairros, associação do comércio local, igrejas, lideranças
comunitárias, postos de saúde, escolas, entre outros, fortalecendo laços de aproximação com a
comunidade do bairro. Só assim, é possível abrir caminho para a gestão democrática. A partir
da integração da comunidade com a escola pode-se formar uma parceria conjunta para
melhorar a educação, quando se busca pensar caminhos para a construção de ações e projetos
pedagógicos e outras decisões que tragam benefícios para a escola.
É importante a formulação de projetos que estejam vinculadas ao PPP da escola,
mobilizando a comunidade para a sua elaboração, construção e avaliação; participação da
comunidade local no conselho da escola, no caso o segmento pai e mãe, entre outras
possibilidades. Isto melhora a transparência na gestão, melhora o ambiente escolar, e,
consequentemente melhora o desenvolvimento local.
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A interação escola e comunidade, formando parcerias com projetos, ações, atividades
conjuntas, só tende a beneficiar a ambos. Se bem sucedida, esta integração pode render bons
frutos para ambos e todos saem ganhando. Isto porque uma prática de convivência integrada
entre escola e a comunidade se expressa tanto no clima organizacional que se estabelece por
meio da participação, quanto nos resultados de rendimento obtidos pelos alunos. Com isto, os
ganhos são inúmeros, com possibilidade de diminuir a violência, melhoria da aprendizagem,
criação de um ambiente mais interativo, mais humano.
Por outro lado, o Colégio Estadual Helena Magalhães tem muitos requisitos que a
favorece. Uma delas é a sua localização. Dentre as escolas estaduais do Beiru esta é a melhor
localizada. Por isto, apesar das outras escolas do mesmo porte terem seus méritos junto à
comunidade, o CEHMA se supera, sendo uma das pioneiras na produção de atividades
socioeducativas no bairro, mesmo com suas limitações físicas. Estar situada na rua principal
da localidade, junto a outros importantes equipamentos públicos e instituições privadas,
favorece para que a escola seja bastante procurada, tanto para matricula, quanto para produção
de atividades junto à comunidade.
Outro fator contributivo para a possibilidade de uma gestão aberta e participativa é que
não há empecilho, por parte da gestão, para a visita da comunidade externa à escola, seja dos
pais dos alunos ou da comunidade do bairro. Estes visitam a escola sempre que são
convidados, ou sentem necessidade.Os resultados mostram que as reuniões com pais são
acolhedoras e estes são bem recebidos pelos professores e demais segmentos.
Entretanto, é preciso que a pautas das reuniões de pais e mestres sejam voltadas para
as questões situacionais dos alunos, mas, também, para as atividades de gestão e para
apresentação de atividades e mostra de trabalhos produzidos pelo alunado. Isto porque, os pais
e outros segmentos sentem-se valorizados quando são convidados para a escola para
participarem dos projetos e não apenas para ouvirem reclamações, cobranças ou denúncias de
comportamentos e fracassos dos seus filhos, que não alcançam méritos nas avaliações.
A gestão escolar que almeja ser democrática e participativa precisa incentivar a
participação externa na escola, daí a necessidade de se desenvolver, no cotidiano escolar,
estratégias para esta participação e isto pressupõe os encontros coletivos, reuniões com todos
os segmentos, separados ou em conjunto, como também a participação efetiva dos órgãos
colegiados na escola. É preciso abrir espaço para articulação e mobilização das pessoas. Por
isto, visando contribuir neste sentido, a pesquisadora apresenta algumas proposições e

166

sugestões de atividades (Apêndice A) para que haja mais envolvimento entre estas duas
vertentes.
Um outro fator que contribui em favor da escola é a capacidade de interação social dos
seus dirigentes. Estes, cada um com seu perfil, têm trânsito fácil junto à comunidade do
bairro, conforme apontam os depoimentos colhidos durante a pesquisa e observações feitas.
Em contato com a comunidade do Beiru, as lideranças locais, moradores, pais, mães e
responsáveis, todos foram unânimes em afirmar o respaldo e o prestígio que os dirigentes do
CEHMA têm perante esta comunidade. Além disso, a postura destes agentes sociais no
processo de condução do trabalho escolar, evidentemente, com a contribuição dos demais
segmentos, reverbera na dinâmica escolar, contribuindo para promover um ambiente saudável
no dia a dia do trabalho educativo da escola.
Deste modo, apesar do caráter pessoal na gestão escolar ser um dos pontos de colisão
nos preceitos democráticos, uma vez que possibilita centralizar as tomadas de decisão,
impedindo a repartição de poderes, isto não inviabiliza a participação coletiva nas atividades
da escola analisada e isto se dá por dois motivos. Primeiro, porque o respaldo adquirido pelos
dirigentes junto as comunidades escolar e local é um fator que contribui para a integração
escola/comunidade, desenvolvendo, portanto, uma cultura participativa na escola, segundo,
porque este caráter personalístico não é impeditivo para se criar um ambiente conciliador na
dinâmica interna da escola. Esta percepção, evidentemente, não descaracteriza a importância
dos canais de comunicação para a participação coletiva na escola.
Por fim, um fator que favorece a escola é a vocação que a mesma tem de promover
projetos pedagógicos em seu cotidiano, e esta escolha metodológica favorece para
desenvolver um ensino mais dinâmico e participativo dos alunos. A pesquisa mostrou que a
escola, além de trabalhar com os conhecimentos globais, produzidos historicamente pela
sociedade, prioriza, também, o conhecimento do cotidiano, da cultura local, e, quando se fala
em cultura local, está se referindo àcomunidade do Beiru, com todas as suas potencialidades.
Por isto, é louvável os projetos desenvolvidos no CEHMA, e esta prática precisa ser cada vez
mais incentivada, que tenha a participação efetiva da comunidade escolar e do entorno em sua
produção e execução, por isto, a necessidade de fomentar parcerias para incrementar esta
prática.
Isto porque, constatou-se, pelos dados analisados, que, apesar da vivencia de interação
com a comunidade e vice-versa, esta relação foi mais profícua no passado, resultando em
projetos socioeducativos que deram visibilidade à escola, estando até hoje na memória afetiva
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dos participantes dos projetos e das pessoas da comunidade. Nos dias atuais, a escola ainda é
produtora de projetos educativos, mas, é preciso que seja estimulado ainda mais sua produção,
juntamente com ações socioeducativas junto à comunidade, mesmo sem o incentivo
financeiro dos programas governamentais.
Com isto, após a imersão no campo empírico e análise dos dados, conclui-se que a
gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães ainda não efetivou, em sua prática, uma gestão
plenamente democrática, uma vez que o estudo evidencia a não consolidação dos princípios
fundamentais para este modelo de gestão na escola, quais sejam, a elaboração e aplicação do
PPP de forma conjunta, também, a efetivação de canais coletivos de participação, como o
colegiado escolar e o grêmio estudantil, a autonomia escolar dentre outros. Entretanto,
reconhece-se que o CEHMA, apesar das limitações e entraves de uma escola pública,
caminha, a passos largos para desenvolver, efetivamente, uma gestão participativa e
democrática, por ser uma instituição comprometida com a comunidade escolar e local, com
um histórico de parceria e projetos socioeducativos junto à comunidade do Beiru, ajudando na
melhoria, e desenvolvimento e valorização do bairro, projetos estes, que por sua vez, também
contribuíram para a construção do respeito e valorização da Instituição perante a comunidade
local, além mais, a escola possui um ambiente organizacional que favorece e contribui para
alavancar ainda mais esta relação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa objetivou analisar a dinâmica escolar do Colégio Estadual Helena
Magalhães - instituição pública localizada no bairro do Beiru, no intuito de contribuir com a
discussão sobre as ações colaborativas e dinâmicas que integrem a escola, os sujeitos
educativos e a comunidade do bairro. Neste sentido, buscou-se entender como se processa a
interação entre a gestão da escola e o bairro no processo de planejamento, organização e
desenvolvimento das ações socioeducativas e práticas pedagógicas, utilizando a metodologia
de estudo de caso.
A pesquisa teve como objetivo geral, analisar a gestão do Colégio Estadual Helena
Magalhães no intuito de entender como se processa a participação dos sujeitos sociais da
instituição e do bairro do Beiru no processo de planejamento e desenvolvimento das ações
socioeducativas e práticas pedagógicas. Em busca de responder a este objetivo, no período de
dois anos em que durou a pesquisa, fez-se um diagnóstico do sistema de organização e gestão
escolar do CEHMA, em sua estrutura técnico/administrativa, pedagógica e física, com ênfase
na dimensão política e social.
Além disso, analisou-se os projetos, os programas, as parcerias que foram produzidos
pela instituição de ensino em conjunto com os segmentos sociais e educativos. Analisou-se
também os mecanismos e canais de participação como o Conselho Escolar, o Projeto Político
Pedagógico, o papel das lideranças de sala, as reuniões, os projetos desenvolvidos na
instituição e o papel dos dirigentes. Para este intento, utilizou instrumentos de coletas de
dados como análise de documentos, observação direta, entrevistas, questionários, conversas
informais, entre outros. A pesquisa buscou também responder a cada um dos objetivos
específicos, construídos a partir do objetivo geral.
O primeiro destes escopos foi construir conhecimentos sobre o contexto do bairro do
Beiru e do Colégio Estadual Helena Magalhães. A partir daí, um dos capítulos desta
dissertação apresentou os aspectos fundamentais do bairro do Beiru e suas peculiaridades.
Outro capítulo da dissertação trouxe a análise e descrição da dinâmica escolar do CEHMA.
Assim, visando responder ao objetivo proposto, estudou-se a gestão escolar envolvendo a
compreensão de alguns elementos que compõem a dinâmica escolar, que incluíram sua
estrutura administrativa, pedagógica, social e cultural, mas, também, o contexto onde se situa
escola, no caso o bairro do Beiru. Por isto, fez-se um relato dos aspectos principais desta
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localidade, no que concerne à sua estrutura física, ambiental, política, com ênfase na sua
análise histórica, cultural e social.
A pesquisa também teve como objetivo específico analisar a gestão escolar do
CEHMA a fim de identificar as ações e práticas educativas voltadas para interação com a
comunidade escolar e comunidade local. Neste intento, analisou-se as práticas sociais
educativas promovidas pela gestão e pelos professores da Instituição que tiveram grande
repercussão no passado e as atuais, priorizando as que foram produzidos através da interação
escola e comunidade e as que foram produzidas pela Instituição de ensino através da
metodologia de projetos. Nesta análise do cotidiano escolar do CEHMA buscou-se perceber
como se processa a interlocução da gestão escolar com a comunidade local, de que que forma
esta relação se estabelece, quais as possibilidades de participação da comunidade e de que
forma atuam os agentes sociais nos espaços coletivos.
Por fim, outro objetivo específico foi verificar os projetos e conteúdos desenvolvidos
na escola que são voltados para a problematização da realidade do aluno e valorização da
cultura local. Para isto, foram apresentados os projetos, atividades, programas que tiveram o
bairro do Beiru e o conhecimento do cotidiano local como conteúdo. Além disso, foram
elencados, através de entrevistas e questionários, os trabalhos produzidos a partir desta
temática.
Deste modo, após um longo percurso, que trouxe muito aprendizado para a
pesquisadora, com visita ao campo empírico, aplicação dos instrumentos de pesquisa e
apuração das categorias de análise, resultou neste relatório de pesquisa. Também, após análise
dos dados coletados no estudo de campo, foi apresentado o resultado do estudo. Nesse
sentido, acredita-se que o problema que impulsionou o interesse da pesquisa foi respondido,
também foram alcançados os objetivos propostos, do mesmo modo, foram respondidas, ao
longo do trabalho investigativo, as questões norteadoras que serviram de base para estruturar
o estudo. Isto porque foi feito um ampla pesquisa, ouviu-se diversos sujeitos-participantes,
como também utilizou-se de diversos instrumentos de pesquisa que possibilitaram responder
aos objetivos e as questões propostas no projeto inicial que resultaram neste relatório.
Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir para as pesquisas acerca das
experiências populares na gestão das políticas sociais e educacionais, no fortalecimento dos
mecanismos de promoção e participação social, ampliando a discussão em torno do
empoderamento dos atores sociais para alcançar um modelo de desenvolvimento mais
humano e mais sustentável. É importante construir uma rede colaborativa no qual os atores
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sociais locais sejam protagonistas da construção de uma nova sociedade, tendo um modelo de
educação crítica, cidadã e pluralista, engajada com os projetos reivindicatórios dos
movimentos sociais, por exemplo. Por isso, é preciso que se construa conhecimentos que
possam contribuir para a construção de um novo futuro.
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APÊNDICE A
Propostas de atividades e projetos educativos
 Projeto sobre cultura africana e as religiões afro-brasileiras
Objetivo: Valorizar a cultura afro-brasileira; Diminuir o desconhecimento sobre a religião;
Combater a intolerância religiosa.
Atividades:
 Visita aos Terreiros;
 Produções de vídeos, entrevistas, murais e fotografias sobre o tema;
 Produções artísticas e culturais;
 Trazer para a escola grupos culturais e artísticos que estudam e desenvolvem danças
folclóricas ligadas à tradição afrodescendente local;
 Criar grupos de danças africanas na escola;
 Pesquisar, analisar e escutar músicas africanas;
 Projeto II - O Beiru em cartaz
Objetivo: Analisar o lugar que mora de forma crítica; Trabalhar a questão da cultura e
identidade local.
Conteúdos/Atividades:
 A história do bairro;
 Conhecer a riqueza cultural e histórica;
 Saber quem foi Beiru;
 Saber sobre os quilombos, terreiros;
 Saber sobre o processo de ocupação e urbanização do local;
 Pesquisar sobre homens e mulheres que fizeram a história do bairro;
 Mural de fotos dos familiares e levantamento de dados de parentes (avós, tios etc.);
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 Levantamento de pessoas do bairro: profissão, endereço, escolaridade, grau de
parentesco e outros;
 Pesquisar a topografia, as paisagens naturais e humanas da localidade;
 Identificar os referenciais arquitetônicos e urbanísticos da localidade e fazer registro
fotográfico de pontos específicos do bairro: a arquitetura das escolas, casas, prédios e
outros.
 Estudar o entorno da escola;
 Visitas às escolas, comércio, restaurantes, fontes, terreiros,
 Produzir mapas e percursos das ruas e vielas do bairro;
 Trilhas educativas: visitas a diversos locais do bairro;
 Produção de maquete sobre o bairro, seus potenciais e seus problemas;
 Pesquisar e discutir os problemas e as demandas do bairro;
 Discutir os problemas sociais: a pobreza, a falta de estrutura,
 Conhecer os artistas locais, as manifestações artísticas, culturais e sociais.
 Promover atividades culturais e sociais como oficinas de músicas, teatros danças;
 Produções de jornais;
 Visitas às rádios comunitários;
 Produção de palestras, debates no bairro ou na escola;
 Grupo de artesanato, as mulheres e homens que produzem trabalhos feitos à mão;
 Conhecer as cooperativas, as organizações sociais, o ativismo social, as associações de
bairro;
 Conhecer e valorizar os saberes populares, tradicionais, sistematiza-los e construir
conhecimentos sobre os mesmos;
 Pesquisar sobre as feiras livres; conversar com feirantes;
 Produzir quadrinhos, cordéis, história oral, narrativas sobre o falar natural das pessoas
do bairro;
 Produções de feiras;
 Exposição de fotos, promoção de eventos no bairro ou na escola.
 Projeto Sustentabilidade e Meio Ambiente no Beiru
Objetivos: Analisar o impacto das ações humanas sobre o ambiente no bairro e adjacências;
Estudar o bairro que mora.
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Conteúdos/Atividades:
 Ações voltadas para o combate as endemias e outras doenças ocasionais como a
dengue;
 Conscientização sobre o destino do lixo;
 Seminário com especialistas sobre doenças e endemias que afetam a localidade;
 Visita as casas, produções de folhetos explicativos, produções de vídeo; arte cênica
sobre estas endemias e doenças;
 Visita aos criadouros de mosquitos e exposição de fotografias no mural da escola;
 Explorar conhecimentos sobre o uso consciente das riquezas naturais locais; a
preservação do meio ambiente;
 Produção de maquete “escola sustentável” com propostas de alternativas sustentáveis
para rotinas escolares;
 Discussão sobre os problemas sociais que envolvem a sustentabilidade no bairro;
 Propostas para melhorias das condições ambientais e diminuição dos impactos
ambientais;
 Propor e criar tecnologias sustentáveis para preservação do meio ambiente na
localidade;
 Produções de vídeos, maquetes.
 Propostas de Atuação dos canais de participação na escola
 Promover reuniões do conselho escolar compatíveis com o horário dos conselheiros
para que os mesmos possam participar;
 Divulgar a importância deste órgão na escola e na comunidade do bairro;
 Divulgação da pauta da reunião antecipadamente em murais e outros canais de
comunicação da escola;
 Conscientizar a comunidade escolar e local sobre a importância do conselho, das
lideranças de sala e do PPP da escola.
 Atividades com a participação da família dos funcionários, professores e demais
segmentos escolares;
 Estímulo à prática das atividades escolares e esportivas nos finais de semana na quadra
da escola;
 Gincanas, eventos educativos relacionados a sustentabilidade e saúde;
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 Discussão dos problemas e demandas do bairro com a participação de lideranças
comunitárias, associações de bairro, agentes de saúde, agentes de segurança;
 Promover atividades como exposição, feiras, mosaicos, projetos com a participação
dos pais;
 Convênios para promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional na
escola;
 Elaborar oficinas e projetos; eventos como feiras, teatro e festas comemorativas;
 Filmes com posterior debates;
 Produção de filmes, teatros cujo enredo seja a realidade do bairro;
 Montagem de espetáculos de teatro e danças na escola pelos alunos da escola com a
participação dos artistas locais;
 Divulgação das ações socioeducativas que acontecem na escola;
 Festival de música;
 Promover projetos em parcerias com associações de moradores, posto de saúde,
igrejas, Terreiros, organizações sociais, cooperativas, comércio, instituições como
Casa da Cidadania; CEIFAR entre outros;
 Criação de redes sociais da escola, formação de grêmios, que englobem pais, alunos,
pessoas da comunidade;
 Palestras sobre drogas com participação dos conselho tutelares, segurança pública,
associações

de

bairros,

igreja/trabalhos

religiosos,

polícia

comunitária,

estabelecimentos comerciais, conselho tutelar empresários, ex-alunos;
 Projeto memória: convidar moradores antigos para ouvir histórias sobre o Beirue,
posteriormente, produzir um memorial escrito sobre o bairro e a escola;
 Mapear artistas, grupos culturais, artesãos;
 Preparação de vídeos;
 Pesquisa sobre os músicos, poetas, artistas que existem no bairro.
Fontes: coletados através de pesquisa na Internet, sugestões dadas pelos sujeitos pesquisados
e dados da própria pesquisadora/2015.
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APÊNDICE B
Roteiro de Entrevista para os Gestores
Prezados (as) diretores(as) do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a esta entrevista. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
1. Qual sua formação?
2. Há quanto tempo trabalha na Rede Estadual? E como gestor na escola?
3. Exercia uma outra função aqui na Instituição antes de ser gestor?
4. Para você, quais os maiores desafios de ser gestor no Colégio Estadual Helena Magalhães?
5. Como você descreve o modelo de gestão da escola?
6. Qual a regularidade em que ocorre o encontro do Colegiado na escola?
7. Como você vê a atuação do Colegiado Escolar na escola?
8. Como se dá a relação entre a gestão e os professores e demais funcionários?
9. Como se dá a relação entre a gestão e os alunos?
10. Como se dá a relação entre a gestão e os pais dos alunos?
11. Quais são as dificuldades para uma maior participação da comunidade escolar na gestão
da escola?
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12. Quais condições (em relação aos espaços físicos) são oferecidos para facilitar a
participação da população local nos colegiados, reuniões e visitas dos pais às escolas?
13. Quais são os momentos em que a direção da escola e estes segmentos discutem os
problemas da escola e qual a regularidade destes encontros?
14. Como se dá a relação entre a gestão da escola e a comunidade do Beiru?
15. Quais convênios, ações, parcerias existem entre a escola e associações do bairro?
16. Quais atividades e ações desenvolvidas pela escola buscam promover a integração entre a
comunidade do Beiru e a escola?
17. Para você, qual a importância da escola interagir com a comunidade local? Quais
benefícios podem vir desta parceria?
18. De que forma você contribui para melhorar a integração entre a escola e o bairro?
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APÊNDICE C
Roteiro de Entrevista para Coordenadora Pedagógica
Prezada Coordenadora do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
1. Qual sua formação?
2. Há quanto tempo trabalha na Rede Estadual?
3. Há quanto tempo trabalha como coordenadora na escola?
4. Qual sua carga horária na escola?
5. Quais os desafios de ser coordenador nesta Instituição?
6. Como você classifica a gestão escolar?
7. O CEHMA costuma desenvolver atividades que integre a comunidade e aescola?
8. Quais as formas de participação da comunidade escolar na elaboração e planejamento das
atividades pedagógicas desenvolvidas na escola?
9. Quais projetos e ações desenvolvidas na escola tem o Beiru como tema o Beiru?
10. Como se dá a participação dos pais e da comunidade do bairro nas atividades
desenvolvidas na escola? Há participação no planejamento ou aplicação das atividades e
projetos?
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11. De que forma você contribui para a maior interação entre comunidade e escola?
12. Quais ações poderiam ser implementadas na escola para integrar escola e comunidade do
bairro?
13. O que você pensa sobre a escola desenvolver atividades pedagógicas que integre a
comunidade do Beiru?
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APÊNDICE D
Questionário para os Professores
Prezados (as) professores(as) do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
1. Sexo: M ( ) F ( )
2. Escolaridade:
□ Magistério
□ Superior
□ Especialização
□ Mestrado
□ Doutorado
3. Turno(s) em que trabalha na escola: □ Matutino
4. Quanto tempo trabalha na Instituição:

□ Vespertino

□ Noturno
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5. Qual (Quais) a(s) disciplina(s) que você trabalha na escola?
6. Como você descreve o modelo de gestão da escola?
7. Como você vê a atuação do Colegiado Escolar da escola?
8. Como se dá a relação entre a gestão e os professores do CEHMA?
9. Você participou da elaboração do Projeto Pedagógico da escola? De que forma?
10. De que maneira você participa da elaboração e planejamento das atividades pedagógicas
desenvolvidas na escola?
11. Você se lembra de alguma(s) atividade (s) ou ações desenvolvidas pela escola que teve a
participação da comunidade do Beiru?
12. Quais projetos pedagógicos, atividades ou oficinas pedagógicas foram ou estão sendo
desenvolvidas pela escola tem como tema o bairro do Beiru? E na sua sala de aula?
13. Como se dá a participação dos pais e da comunidade do bairro nas atividades
desenvolvidas na escola? Há participação no planejamento ou desenvolvimento das atividades
e projetos?
14. De que forma você contribui para a maior interação entre comunidade e escola?
15. Quais ações poderiam ser implementadas na escola para integrar escola e comunidade do
bairro?
16. Quais atividades você desenvolveu ou desenvolve em sala de aula na qual prioriza as
habilidades/talentos dos alunos?
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APÊNDICE E
Questionário para os Funcionários
Prezados (as) funcionários(as) do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
1. Quais são as ocasiões em que o Colégio Estadual Helena Magalhães reúne as pessoas que
trabalham na escola:
( ) em reuniões de pais e mestres ( ) Nos Conselhos de Classe
( ) No Colegiado Escolar ( ) Não se aplica. A escola pouco reúne a comunidade escolar
2. Com que frequência os dirigentes escolares costumam fazer reuniões para tratar de assuntos
relacionados às questões administrativas e pedagógicas da escola?
3. Como você descreve o modelo de gestão da escola
4. Como você vê a atuação do Colegiado Escolar da escola?
5. Como se dá a relação entre a gestão e os funcionários do CEHMA?
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6. Você se lembra de alguma(s) atividade (s) ou ações desenvolvidas pela escola que teve a
participação das pessoas da comunidade do Beiru? Quais?
7. Você se lembra de algum projetos pedagógicos, atividades ou oficinas pedagógicas que
foram ou estão sendo desenvolvidas pela escola tem como tema o bairro do Beiru? Qual?
8. Como se dá a participação dos pais e da comunidade do bairro nas atividades desenvolvidas
na escola? Há participação no planejamento ou desenvolvimento das atividades e projetos?
9. Quais ações poderiam ser implementadas na escola para integrar escola e comunidade do
bairro?
10. Outras observações:
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APÊNDICE F
Questionário para os Alunos
Prezados (as) alunos (as) do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
Série_________Turma:_______Turno:_________
Idade:______________ Quanto tempo estuda na escola: _______________
1. Você conhece ou já participou alguma vez de algum grêmio estudantil?
2. Você já foi líder de sala?
3. Você conhece ou já participou do Colegiado da Escola?
4. Como você vê a gestão da sua escola?
5. Como é a relação entre a gestão da escola e os alunos?

196

6. Os gestores da escola costumam fazer reuniões e encontros com os alunos para ouvir suas
críticas e sugestões? Se positivo, como isto acontece?
7. A gestão da escola incentiva a participação dos alunos na elaboração dos projetos na
escola?
8. Você já foi convidado (a) ou participou da elaboração de alguma atividade, projeto
pedagógico ou ação promovida pela escola ou sala de aula?
9. Em sua sala de aula, qual (is) disciplina (s) já fez (ou fizeram) algum projeto ou atividade
que valorizasse a criatividade artística dos alunos?
10. Quais projetos ou atividades priorizou a criatividade artística dos alunos?
11. Você já presenciou ou foi informado de algum projeto, ação ou atividades da escola que
envolvessem os moradores do Beiru? Se positivo, quais projetos?
12. Indique algum projeto ou atividades escolares que tenhamcomo tema o bairro do Beiru.
13. Quais aspectos do seu bairro você gostaria que fosse trabalhado na escola?
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APÊNDICE G
Questionário para os pais dos Alunos
Prezados pais de alunos do Colégio Estadual Helena Magalhães,
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
Sexo: M ( ) F ( )

Idade:__________ Profissão______________

Morador da comunidade do Beiru ( ) Sim

( ) Não

1. Quais são as ocasiões em que você visita ou é convidado (a) a visitar o Colégio Estadual
Helena Magalhães?
2. Qual a maior dificuldade que você encontra para ter acesso à escola?
a. (

) A escola não disponibiliza espaço físico adequado para participação dos pais nas

atividades da escola, reuniões de pais e mestres e de colegiados;
b. (

) Não há interesse da direção em incentivar a família a participar das reuniões e

atividades da escola;
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c. ( ) A direção da escola incentiva a participação da família para participar das reuniões e
atividades da escola mas, não tenho tempo para ir à escola.
d. ( ) Não tenho interesse em participar das reuniões e atividades da escola;
3. Você conhece ou já participou do Colegiado da Escola?
4. Como você vê a atuação do Colegiado Escolar da escola?
5. Como você vê a gestão da escola?
6. Você acha que a gestão escolar do Colégio Estadual Helena Magalhães incentiva a
participação dos pais e demais representantes da comunidade para que se envolvam mais nas
questões da escola?
7. De que forma isto acontece?
8. E de que forma você contribui para melhorar o seu relacionamento com a gestão da escola?
9. Quais ações poderiam ser feitas para melhorar a relação entre os pais dos alunos e a escola?
10. Como se dá a participação dos pais e da comunidade do bairro nas atividades
desenvolvidas na escola? Há participação no planejamento ou desenvolvimento das atividades
e projetos?
11. Você se lembra de alguma(s) atividade (s) ou ações desenvolvidas pela escola que teve a
participação da comunidade do Beiru? Quais?
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APÊNDICE H
Questionário para a Comunidade do Beiru
Prezados(as) representantes da comunidade
Sou pesquisadora do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB e minha
pesquisa versa sobre a gestão do Colégio Estadual Helena Magalhães, principalmente em
relação a interação com os segmentos que compõem a escola e a comunidade do bairro e
gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário. A sua
contribuição é de fundamental importância para o êxito da pesquisa. A sua identidade será
preservada.
Antecipadamente, agradeço.
Marineide Pereira Rocha
Pesquisadora do PPGEduC – UNEB
Sexo: M ( ) F ( )

Idade:__________ Profissão________________

Representante de entidade
( ) cultural
( ) religiosa
( ) setor público de Saúde
( ) Educação
( ) Segurança
( ) Assistência Social
Morador do bairro do Beiru ( ) Sim

( ) Não

Se não, mora onde? _______________

1. Quais são as ocasiões em que você visita ou é convidado (a) a visitar o Colégio Estadual
Helena Magalhães?
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2. Qual a maior dificuldade que você encontra para ter acesso à escola?
a. (

) A escola não disponibiliza espaço físico adequado para participação dos pais nas

atividades da escola, reuniões de pais e mestres e de colegiados;
b. (

) Não há interesse da direção em incentivar a família a participar das reuniões e

atividades da escola;
c. ( ) A direção da escola incentiva a participação da família para participar das reuniões e
atividades da escola mas, não tenho tempo para ir à escola.
d. ( ) Não tenho interesse em participar das reuniões e atividades da escola;
3.Como você vê a gestão da escola?
4.Você acha que a gestão escolar do Colégio Estadual Helena Magalhães incentiva a
participação da comunidade para que se envolvam mais nas questões da escola?
5. De que forma isto acontece?
6. E de que forma você contribui para melhorar o relacionamento entre a gestão da escola e a
comunidade do bairro?
7. Quais ações poderiam ser feitas para melhorar a relação entre a comunidade do bairro e a
escola?
8. Como se dá a participação da comunidade do bairro nas atividades desenvolvidas na
escola? Há participação no planejamento ou desenvolvimento das atividades e projetos?
9. Você se lembra de alguma(s) atividade (s) ou ações desenvolvidas pela escola que teve a
participação da comunidade do Beiru? Quais?
10. Como a entidade que você representa pode contribuir para melhorar a interação entre a
escola e o bairro?
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ANEXO A
JORNAL TRIBUNA DA BAHIA. Beiru quer mudar de nome para acabar com rimas e
trocadilhos. Salvador. Caderno 1. Edição de 29 de maio de 1985, p. 05. Fonte: Acervo
Jornalístico do Arquivo Histórico Municipal. Fundação Gregório de Matos, Salvador. Bahia.
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ANEXO B
JORNAL A TARDE. Relatos sobre a fundação do bairro. Edição 19/09/2005. Fonte:
Arquivo Municipal de Salvador/2015.
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ANEXO C
Projeto Promorar/Beiru. Seplantec/Governo do Estado da Bahia. 1982. Fonte: Acervo da
Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira. Salvador, Bahia.
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ANEXO D
Informações Sistemática dos bairros de baixa renda. Coordenação de Desenvolvimento Social
(CDS). Volume Vol. I – 1980. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira.
Salvador, Bahia.
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ANEXO E
Dados básicos sobre os bairros de baixa renda. Coordenação de Desenvolvimento Social
(CDS). Volume Vol. II – 1983. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fundação Mário Leal
Ferreira. Salvador, Bahia.
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ANEXO F
Projeto Beiru beneficia mais de 80 mil pessoas. Salvador: Jornal A TARDE. Caderno Local.
Edição de 08 de maio de 1985, p. 4. Fonte:Arquivo Histórico Municipal de Salvador.
Fundação Gregório de Matos. Salvador, Bahia.
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ANEXO G
TORRES, J. O. S.; Vitória R. M. BEIRU:Análise do crescimento de um bairro periférico.
Monografia. Universidade Federal da Bahia (UFBA), 1983. Fonte: Biblioteca Mário Leal
Ferreira/Salvador (2015).
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ANEXO H
Diário Oficial com a Port. n º 9362/30/04/86 que autoriza criação da Escola Antônio Sérgio
Carneiro. Fonte: Arquivo da Biblioteca Pública dos Barris. Salvador, Bahia/2015.
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ANEXO I
Diário Oficial do Estado da Bahia onde consta a Portaria nº 4412 de 15 de julho de 1993 que
autoriza criação da Escola Helena Magalhães. Fonte: Setor de periódicos da Biblioteca
Pública dos Barris.
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ANEXO J
Documentos da Escola Félix Mendonça. Fonte: arquivo da escola.
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ANEXO L
Documentos da Escola Félix Mendonça. Fonte: Arquivo da escola/2015
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ANEXO M
Relatório de dados legais da escola. Fonte: SEC/BA(2015)
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ANEXO N
Comprovante de envio do projeto ao Comitê de Ética.

215

ANEXO O
Comprovante de Aprovação do Projeto no Conselho de Ética. Informações TRÂMITE:
Considerando o exposto somos favoráveis à execução da proposta estando o protocolo de
pesquisa APROVADO para a execução uma vez que este atende aos princípios da
beneficência, não maleficência, justiça, equidade e respeita a autonomia dos sujeitos da
pesquisa.
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ANEXO P
Modelo do termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO Q

Modelo do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (autorização do menor).
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ANEXO R

Modelo do termo de Assentimento do Menor

