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A sociologia das ausências é uma
pesquisa que visa demonstrar que o que não
existe é, na verdade, ativamente produzido
como não existente, isto é, como uma
alternativa não-credível ao que existe. O seu
objeto empírico é considerado impossível à luz
das ciências sociais convencionais, pelo que a
sua simples formulação representa já uma
ruptura com elas. O objetivo da sociologia das
ausências é transformar objetos impossíveis
em possíveis, objetos ausentes em presentes.
Santos (2005)

RESUMO
Este estudo apresenta como objeto a articulação da gestão escolar sobre a potencialidade das
ações educativas para o desenvolvimento e a construção do capital social no bairro da
Palestina, em Salvador-Bahia. Buscando responder a problemática de como ou até que ponto
as escolas municipais do bairro da Palestina, promovem o desenvolvimento local sustentável
pela via da educação. O objetivo geral consiste em analisar as contribuições da gestão escolar
para o desenvolvimento local sustentável no bairro da Palestina, com vistas a produzir
metodologia formativa para gestores da educação básica da rede municipal da capital. Os
objetivos específicos visam: aprofundar abordagem teórica sobre os conceitos de
desenvolvimento local sustentável, gestão escolar e capital social, a fim de fundamentar a
pesquisa; descrever a atuação e as parcerias das escolas nas relações sociopedagógicas e sua
inter-relação com o desenvolvimento local e por fim analisar as estratégias metodológicas e
participativas desenvolvidas pelas equipes gestoras e parceiros que impactam no
desenvolvimento local sustentável. No que se refere à metodologia, adotamos um estudo de
caso exploratório com a utilização da triangulação de evidências obtidas mediante pesquisa
bibliográfica, análise documental, entrevistas e observação participante. Abordamos os
conceitos de desenvolvimento sustentável, capital social e gestão escolar e utilizamos os
seguintes autores: Putnam (2002); Gadotti(1994); Dowbor (2006);Mutim (2001), dente outros,
chegamos a conclusão que as escolas desempenham um papel fundamental na construção de
capital social e no desenvolvimento local sustentável na comunidade estudada, mais
apresentam fragilidades na integração e nas relações sociais com os parceiros que necessitam
de fortalecimento e formação especifica, portanto, apresentamos como produto ao final desta
pesquisa, um modelo de formação para gestores e parceiros das escolas lançando mão da
metodologia da técnica de grupo operativo para que seus efeitos sejam de fato transformadores.
Palavras chaves: Gestão escolar; Desenvolvimento sustentável; Capital social.

ABSTRACT
This study presents as an object the articulation of school management on the potential of
educational actions for the development and construction of social capital in the neighborhood
of Palestine, in Salvador-Bahia. Seeking to answer the problematic of how or to what extent the
municipal schools of the district of Palestine, promote the local sustainable development by
means of the education. The general objective is to analyze the contributions of school
management to the sustainable local development in the district of Palestine, with a view to
producing training methodology for basic education managers of the municipal network of the
capital. The specific objectives are: to deepen the theoretical approach on the concepts of
sustainable local development, school management and social capital, in order to base the
research; to describe the performance and partnerships of schools in socio-pedagogical relations
and their interrelationship with local development and finally to analyze the methodological
and participatory strategies developed by management teams and partners that impact on
sustainable local development. Regarding the methodology, we adopted an exploratory case
study using the triangulation of evidence obtained through bibliographic research, documentary
analysis, interviews and participant observation. We approach the concepts of sustainable
development, social capital and school management and use the following authors: Putnam
(2002); Gadotti (1994); Dowbor (2006), Mutim (2001) and others, we conclude that schools
play a fundamental role in building social capital and sustainable local development in the
community studied, but they present weaknesses in integration and social relations with
partners need to be strengthened and specific training, therefore, we present as a product of this
research a training model for school managers and partners using the methodology of operating
group technique so that its effects are indeed transformative.
Keywords: School management; Sustainable development; Social capital.
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APRESENTAÇÃO
Foi com minhas leituras e inquietações há mais de 10 anos quando iniciei minha atuação
profissional nas comunidades periféricas, que vejo na educação, nos movimentos sociais e nas
organizações educativas alternativas para a superação da pobreza, e também, como afirma
Paulo Freire, uma educação que liberta o sujeito de seu próprio cativeiro social.
A partir daí, foi possível construir uma problemática, baseada numa argumentação
consubstanciada por elementos práticos profissionais e referenciais teóricos, que possibilitaram
a estruturação deste trabalho de pesquisa.
Sempre me interessei pelas leituras das obras de Paulo Freire, Souza Santos, Habermas
e por ensinamentos da minha orientadora, a professora Patricia Lessa, me impregno das obras
sobre o capital social, de Bourdieu, Coleman e Putnam, além dos autores que abordam o tema
do desenvolvimento local sustentável, os quais me foram apresentados pelos professores da
Uneb Avelar Mutim e Eduardo Nunes.
Desta forma, este trabalho de pesquisa se propõe a registrar um processo pessoal e
profissional de construção e reconstrução do dia a dia do trabalho pedagógico na escola
municipal Jandira Dantas Costa, na Palestina. Desde que, como professor, iniciei a minha
jornada, em 2004 até os dias atuais, que como gestor, me propus a trabalhar para transformar
o modelo de educação que é oferecido na comunidade.
Educar para o desenvolvimento local e que ainda se postula sustentável é um caminho
em construção permanente de minha atuação na periferia do bairro da Palestina, numa escola
com apenas três cômodos que mal cabem 20 crianças em cada uma delas e que não apresenta
estrutura de escola que se possa classificar como uma escola com infraestrutura para acolher,
desenvolver e educar com eficiência.
Portanto, é neste lócus sociais que estamos apresentando este trabalho científico,
buscando evidenciar as práticas gestoras e pedagógicas que tornam este espaço um lugar de
transformação social por meio da educação básica e inicial.
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1.0 INTRODUÇÃO (PERCURSOS DO PESQUISADOR E OBJETO DA PESQUISA)
A educação abrange os processos formativos que acontecem na vida familiar, social,
cultural, nos movimentos sociais e escolares, conforme afirma a nossa Lei de Diretrizes e Bases
- LDB em seu primeiro artigo. Contudo o meu processo educativo foi mais amplo e aprendi
muito com a participação nos movimentos sociais, nos caminhos e escolhas da vida e na
militância ativa nos grupos culturais e educacionais no município de Pojuca-Bahia.
Após passar pela educação tecnicista no Serviço Nacional de Aprendizagem IndustrialSENAI, onde fiz o curso de técnico em eletricidade e por diversos cursos e seminários de
filosofia e ter vivido diversas perseguições políticas e profissionais, decidi ingressar na
faculdade de educação da Bahia – FEBA a qual é mantida pela Faculdade Olga Mettig, para
fazer o curso de Pedagogia, no período noturno.
Antes de concluir o curso, realizei um concurso público para atuar como coordenador
pedagógico no município de Dias Dávila, onde logrei aprovação em primeiro lugar. Assim,
iniciei minha jornada pela educação como profissional quando fui convocado para assumir a
vaga em fevereiro do ano de 2001, logo após o ano de conclusão do curso.
Ao assumir o cargo de coordenador pedagógico, me deparei com a dura realidade da
educação pública do município de Dias Dávila, numa escola da periferia em que percebi que
as teorias não davam conta da realidade social encontrada, sendo preciso muita criatividade,
paciência e persistência para conseguir realizar meu trabalho num espaço carente, complexo e
diverso.
Nesse processo de busca permanente, decidi fazer um curso de Pós-Graduação em
Docência do Ensino Superior, oferecido pela ABEC/CEPPEV – um curso específico para
formação de docentes para o ensino superior localizado na Rua Politeama, Bairro Campo
Grande, para atuar na formação de professores e ingressar no ensino superior, fato que ocorreu
com meu ingresso na FTC/Ead, como tutor presencial e mediador das aulas apresentadas em
vídeo conferência.
Nesta perspectiva, construí uma monografia, cujo tema foi “Educação e Intervenção
Social”. Nesta escrita, fiz uma análise de minha prática de coordenador pedagógico e a luta
para que a escola tomasse uma posição na defesa dos direitos humanos e no desenvolvimento
local sustentável dos alunos numa periferia da cidade de Dias Dávila. Assim, vários resultados
foram alcançados com uma equipe que conseguia fazer intervenções nos problemas locais e
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comunitários, fortalecendo os vínculos com as famílias, órgãos públicos e empresas locais para
resolver diversos problemas sociais e promover o desenvolvimento local e a integração social.
Em 2004, ingressei na rede municipal de educação de Salvador, como professor na
escola Jandira Dantas Costa, localizada na comunidade do Alto de Santa Cruz, Palestina e
minha experiência teve início na capital, numa situação semelhante a que tinha vivido na escola
do município de Dias Dávila.
Em 2009, com a aposentadoria da diretora da escola, fui nomeado o novo gestor pro
tempore1 por estar vago o cargo, como também houve concordância da equipe de professores
em me indicar para ocupar a vaga, por acreditar que estava em melhores condições de fazer
algumas melhorias, por ter sido o primeiro professor efetivo da escola. No ano de 2010,
participei da eleição para gestores, sendo eleito para um primeiro mandato de 03 anos.
Como novo gestor e uma visão educativa transformadora e inclusiva, iniciei minha
atuação na gestão escolar com novas propostas de participação social e comunitária, realizando
as visitas aos órgãos da secretaria municipal de educação, para exigir melhorias para a escola,
Em seguida, foram implantados os programas “Escola Aberta e educação integral” ao longo
do ano de 2010, fato esse que melhorou as relações da escola com a comunidade. Assim,
passamos a oferecer alternativas educativas não só para alunos, mas também para pais e
comunidade em geral, as oficinas de artesanato para as mães e oficinas de profissionalização
para jovens e adultos.
A partir do ano de 2011, no primeiro semestre, participei como aluno especial da
disciplina “Educação, gestão e desenvolvimento local sustentável”, da linha de pesquisa III,
participação esta que abriu possibilidades e reconhecimento de que esta linha de pesquisa tem
as características teóricas e metodológicas que me forneceram subsídios para escolher o tema
de pesquisa.
Em seguida, participei do curso de especialização em Docência no Ensino Superior e
também fiz uma formação no campo da psicologia social no Centro Interdisciplinar de Estudos
Grupais – CIEG, baseado na técnica de grupo operativo de Pichõn Riviére, teórico argentino
que criou uma escola de estudos em psicologia social e saúde mental.

1

Pro tempore é uma expressão de origem latina que se pode traduzir por “temporariamente” ou por “enquanto”.
É utilizada na linguagem comum para indicar uma situação transitória. Como termo jurídico e burocrático,
significa a vigência de um cargo ou função. Cf. PRO TEMPORE (verbete). Wikipédia: a enciclopédia livre.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pro_tempore>. Acesso em: mar. 2017.Quando existe um cargo
vago nas Unidades Escolares, fora do período de eleição para gestores escolares, os diretores de escola ou a SMED
podem indicar professores ou coordenadores pedagógicos que tenham sido aprovados no curso para gestores
promovido pela própria secretaria, para atuarem como diretores ou vice-diretores para aquele mandato.

18

Desta forma, com os estudos e leituras dentro desta linha de pesquisa, realizando ações
práticas de envolvimento da comunidade local partindo da escola, iniciei a construção do meu
projeto para ingresso no mestrado, com a pretensão de colocar em prática novas metodologias
pedagógicas e gerenciais para o desenvolvimento local sustentável, com iniciativa da unidade
escolar e o fortalecimento dos vínculos sociais, participativos com a própria comunidade local.
Brandão (2008) salienta que os relatos de experiências de vida-trabalho fornecem um
sentido de pertinência ao profissional narrador, abrindo a possibilidade de novas reflexões a
ele, ao grupo do qual participa e aos pesquisados. Desse modo, dá uma abertura para a
compreensão da trajetória dos indivíduos e da cultura no contexto de uma sociedade de
mudanças em tempos acelerados.
É fomentando novas culturas de participação de valorização do local onde vivem as
famílias envolvidas que poderemos refletir sobre a realidade vivida, realizando críticas
pertinentes com uma metodologia que priorize o diálogo e o sentimento de pertencimento local,
que poderemos de fato construir um desenvolvimento local que seja sustentável.
Entre as temáticas que envolvem a gestão escolar, a exemplo da participação, da
aprendizagem, democratização, autonomia e eleição de diretores, meu interesse se direcionou
ao aprofundamento de estudos do desempenho e articulação da gestão escolar sobre a
potencialidade das ações educativas para o desenvolvimento local sustentável e a construção do
capital social no bairro da Palestina.
Este estudo retrata o esforço e as articulações que a gestão das escolas municipais do
bairro da Palestina tem feito para que as práticas pedagógicas promovam o desenvolvimento
local sustentável.
Acreditamos que o resultado dessa pesquisa é de fundamental importância para assim
desenvolver estratégias metodológicas e gerenciais para serem implementadas na rede
municipal de educação de Salvador, especialmente, nos bairros periféricos, espaços de maior
necessidade de modelos de gestão participativa e interventora no desenvolvimento social,
promovendo sua sustentabilidade local.
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1.1 CONTEXTIALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA
Pensar num modelo de educação que promova o desenvolvimento local sustentável é
pensar no tipo de sociedade que temos seus ranços e avanços relacionando aos impactos
ambientais, culturais e sociais atuais para analisar, investigar e compreender o esgotamento de
um modelo sócio econômico global que aprofunda as desigualdades sociais explora os recursos
naturais da comunidade e extermina as culturas locais através de um discurso ideológico,
pedagógico, econômico, tecnológico e social que vem sendo veiculado e imposto pelos meios
de comunicação social e pelas gestões ao longo da história.
Desta forma, em nome de um desenvolvimento econômico planejado pelos governos
se propagou uma ideologia na consciência popular de que desenvolvimento estaria associado
à riqueza, ao bem-estar, à industrialização, à modernização, à abertura de mercados, à
desnacionalização de riquezas naturais, à desregulamentação, à flexibilização e à globalização.
O Bairro da Palestina é um dos bairros situados nos confins da capital de Salvador,
localiza-se no lado direito da BR-324, no sentido Salvador-Feira e faz divisa com o município
de Simões Filho. Como muitos bairros da cidade são esquecidos pelo poder público, o bairro
da Palestina, vizinho ao Bairro de Águas Claras e de Valéria, vem sofrendo as agressões de
empresas ao longo do seu surgimento.
Essas empresas retiram pedras nos arredores da localidade, poluindo rios, provocando
desmatamentos e rachando as casas com as explosões, além de explorar a população local com
trabalhos manuais sem nenhum investimento ou retorno social. A região também possui uma
população mal servida de infraestrutura básica, como saneamento, calçamento, iluminação
pública etc.
Em 2003, o bairro se destacou nacionalmente nos meios de comunicação, quando um
tratorista, Sr. Amilton dos Santos, se recusou a cumprir uma ordem judicial para demolir várias
casas. O fato emocionou a população soteropolitana e brasileira e, mais uma vez, chamou a
atenção para os problemas habitacionais existentes em Salvador. O Sr. Amilton dos Santos
recebeu uma homenagem à época, por iniciativa da Associação de Moradores da Palestina,
retornando ao bairro no ano seguinte como herói por ter enfrentado a justiça e desistido de
servir ao poder para expropriar famílias carentes na Palestina.
A comunidade localizada no bairro da Palestina surge como consequência deste modelo
de desenvolvimento econômico global, pois ao redor de mananciais, com rios, florestas
naturais ricas em recursos minerais e pedras diversificadas, se instalaram duas pedreiras para
explorar esses recursos.

20

Assim, ao redor destas empresas se iniciou a ocupação de famílias carentes e excluídas
que sobreviveriam da exploração da sua força de trabalho, como também da exploração dos
recursos naturais pelas empresas instaladas no local, gerando impactos ambientais, sociais,
culturais etc.
Nesta comunidade, surgiram 03 escolas municipais, Jandira Dantas Costa, Palestina e
Maria Rosa Freire, que seriam oriundas de conquistas da população.
A escola municipal Jandira Dantas Costa foi um chafariz comprado por moradores com
apoio de um vereador do município de Simões Filho, denominado Sr. Amadeu. Neste local
foram construída três salas, uma cozinha e dois banheiros. A escola serviria para educar as
crianças da comunidade, porém após alguns anos, esta unidade escolar foi passada aos
cuidados da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, fato esse que culminou com a
fundação oficial da escola com o nome de Jandira Dantas Costa, homenageando a professora
que era mãe de um dos mais antigos moradores e proprietário do chafariz.
A Escola Municipal Maria Rosa Freire está localizada na Rua Direta da Palestina, SN,
Palestina na cidade de Salvador – CEP: 41308-000. A unidade escolar foi inaugurada em 14 de
março de 1979, pelo prefeito Edvaldo Pereira de Brito e pela professora Maria Stela Pita Leite,
secretária municipal de educação na época.
A escola recebeu esse nome em homenagem à professora Maria Rosa de Mello Campos
Freire, pelos relevantes serviços prestados à educação. Nascida a 08 de junho de 1910, na
cidade de Santo Antônio da Glória, no estado da Bahia, filha de Sócrates Chaves Ferreira
Campos e Severina de Mello Campos. Casada com Renato Tavares Freire, teve como fruto
dessa união os filhos José Luciano Campos Freire e Eduardo Campos Freire. Formou-se em
Magistério, no ano de 1929, e começou a lecionar em 1930, na Escola Caribé, na cidade de
Nazaré das Farinhas.
A escola municipal da Palestina foi fundada em 17/04/1988, na gestão do Prefeito
Mário de Melo Kertész e sob o Decreto 8006 de 25 de fevereiro de 1988, publicado no Diário
Oficial do município de 28 e 29 do mesmo mês e ano. Foi finalmente criada a Escola Municipal
da Palestina; tendo como primeira diretora a professora Maria Valdelice Rosa Lima, (1988 –
1994), que iniciou suas atividades oferecendo o ensino fundamental I, fruto de reivindicação
da população local e associação de moradores.
Desta forma, construir uma cultura da participação social por meio da escola, com
metodologias participativas e inclusivas, ampliando o sentido da educação. Este é o caminho
que vem sendo trilhado pela escola Jandira Dantas Costa e pelas demais escolas da comunidade
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da Palestina, para fortalecer a comunidade em busca de um desenvolvimento local sustentável,
tendo a escola como o principal mobilizador social.
O discurso do desenvolvimento tornou-se um termo que tem obtido uma ampla
notoriedade social, não só em nível de divulgação, mas também como domínio da política e
das ciências sociais em geral, especialmente a partir da década de 1950. Assim, o capítulo IX
da Carta das Nações Unidas estabelece o compromisso entre os membros da organização de
impulsionar o desenvolvimento econômico e social de todos os povos e nações.
Entender o desenvolvimento como uma construção histórica também nos obriga ao
mesmo tempo a entender seus processos e mecanismos de institucionalização, segundo
Escobar (1995, p 46) escreve: “a invenção do desenvolvimento necessariamente implicou a
criação de um campo institucional onde os discursos são produzidos, registrados, estabilizados,
modificados e postos em circulação”.
Como diretor de escola pública na periferia da capital, percebo que as políticas
educacionais geram diversas expectativas na comunidade e na equipe escolar, pois essas
iniciativas objetivam o alcance da tão sonhada qualidade da educação na capital. Por outro lado,
temos a necessidade de buscar uma qualidade que possa atender às expectativas, mas faltam
recursos e até professor em sala de aula o que é essencial para um trabalho pedagógico em
qualquer escola.
Considerando esse cenário, que será mais detalhado no decorrer deste trabalho, este
estudo procurou responder a seguinte pergunta: como, ou até que ponto, as escolas municipais
do bairro da Palestina em Salvador-BA promovem o desenvolvimento local sustentável através
da educação?
Apresentamos como pressupostos ; a promoção a promoção do desenvolvimento
depende de uma maior integração da escola com a comunidade no sentido de construir uma
cultura da participação social por meio da escola, com metodologias participativas, ampliando
o sentido da educação para que seja o caminho para a construção de uma nova mentalidade e
atitudes sustentáveis, para tanto urge, desenvolver a formação para os gestores escolares, com
um programa específico que lhe proporcione ferramentas de intervenção na equipe escolar, a
fim de provocar mudanças na equipe pedagógica escolar, transformando a escola numa
organização que promova o desenvolvimento local sustentável.
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1.2 OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS
Considerando o contexto social da comunidade da Palestina e suas relações com a
atuação das equipes gestoras na localidade, temos como objetivo geral da pesquisa analisar as
contribuições da gestão escolar para o desenvolvimento local sustentável no bairro da
Palestina, com vista a produzir uma metodologia formativa para gestores escolares da rede
municipal de Salvador-Bahia.
Este estudo procurou cumprir ainda os seguintes objetivos específicos, os quais
complementaram o desenvolvimento da pesquisa:
 Aprofundar uma abordagem teórica sobre o conceito de desenvolvimento local
sustentável, gestão escolar e capital social, a fim de fundamentar a pesquisa.
 Descrever a atuação e as parcerias das escolas nas relações sociopedagógicos e sua interrelação com o desenvolvimento local sustentável.
 Analisar as estratégicas metodológicas e participativas desenvolvidas pelas equipes
gestoras e parceiros que promovem o desenvolvimento local sustentável.
1.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA
Adotamos o percurso metodológico da pesquisa de natureza qualitativa e abordagem
exploratória e descritiva, como ressalta Lüdke e André (1986), a abordagem qualitativa mostrase mais adequada para a problemática enunciada, uma vez que se trata de um estudo que abarca
a realidade vivenciada em três escolas num mesmo território e que constroem um capital social,
promovendo o desenvolvimento social, através da educação oferecida e da articulação com a
comunidade local.
O estudo foi de natureza exploratória, devido à necessidade de utilizar diversas fontes
de evidências. Para alcançar os objetivos da pesquisa, optei pela análise documental,
fundamentada nos estudos de Ludke e André (1986) e Decrop (2004). Que definem esse
procedimento como um conjunto de operações que visa representar o conteúdo de um
documento sob uma forma diferente do original. Além disso, foram realizadas a pesquisa
bibliográfica e a observação participante.
Desta forma, a estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso na comunidade da
Palestina, envolvendo as três escolas situadas num mesmo território e próximas umas das
outras, conforme contextualizado anteriormente, neste capítulo.
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A opção pelo estudo de caso dá-se devido a alguns aspectos recomendados para esse
tipo de estratégia de pesquisa. Para Yin (2001), uma das aplicações para o estudo de caso é
tornar compreensível o objeto em estudo dentro do seu contexto, de um modo descritivo, além
de fornecer ao pesquisador a liberdade de constituir seu procedimento, conforme as
circunstâncias do caso.
Assim, a estratégia escolhida é o estudo de caso, com análise documental, dentre outras
técnicas, Yin (2001) e Lüdke; André (1986) consideram essa metodologia como um dos
recursos mais relevantes e valiosos na coleta de dados qualitativos para estudo de caso.
Frequentemente, a bibliografia sobre metodologias e estudos de caso recomenda o
trabalho de campo com utilização preferencialmente da observação participante e entrevistas
como instrumentos complementares básicos e necessários à análise documental na pesquisa, o
que é corroborado Lüdke; André (1986) e Yin (2001) não fogem à regra.
O aporte teórico escolhido está baseado em autores como Putnam (2002); Boaventura
(1995). Coleman (1994);Dowbor (2000); Gadotti(1994); Goergem(2010), entre outros por
serem teóricos que discutem a base teórica que fundamenta esta pesquisa. Também, foram
exploradas teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos que abordam temáticas
próximas a este estudo, as quais trouxeram contribuições para o desenvolvimento da pesquisa.
Finalmente, as ações planejadas para execução dessa pesquisa foram:
I.

Levantamento de documentos nas escolas e parceiros: essa ação teve como objetivo
realizar um levantamento minucioso dos documentos relevantes e seleção daqueles que
tinham vínculo com o objeto de estudo.

II.

Processo de análise dos documentos: a partir dos documentos selecionados. No primeiro
momento, a ação teve como finalidade identificar evidências relevantes quanto às
relações práticas e sociais na comunidade em relação às escolas. Em seguida, com base
nas evidências identificadas, foi realizada uma análise, a fim de compreender os
significados e trajetórias da abordagem epistemológica curricular, orientando a
produção de inferências que ampararam a descrição do caso;

III.

Observação participante na comunidade e escolas ao longo de todo o processo desde o
início da pesquisa;

IV.

Entrevistas com questionários para registro dos indicadores que puderam evidenciar
elementos de desenvolvimento local e construção de capital social.

V.

Interpretação e análise: ação que teve como finalidade dialogar com os atores
envolvidos para diagnosticar elementos para serem trabalhados na formação com
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gestores escolares, buscando superar os obstáculos da comunicação e integração dos
grupos sociais e comunitários, parceiros e associações de moradores.
VI.

Formulação de proposta de formação para gestores e parceiros interessados para se
trabalhar a integração, a comunicação e a tarefa grupal na comunidade.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho de investigação científica apresenta uma configuração organizada para
demonstrar todo o percurso desenvolvido desde a concepção do objeto de pesquisa aos
procedimentos, caminhos e escolhas para que pudéssemos finalizar com um produto viável e
exequível para formação de gestores escolares, com o propósito de fortalecer as relações
comunitárias e sociais na comunidade local.
No tópico introdutório, apresentamos a pesquisa, bem como minhas principais
motivações. Contextualizando com meu percurso profissional e formativo, trazemos também a
problemática e o aporte metodológico.
O segundo tópico, tratamos da gestão escolar publica na capital baiana, suas
características, objeto de investigação com suas inovações de saberes e a construção destes
saberes na relação com a comunidade.
Do terceiro ao quinto tópico realizamos uma abordagem teórica sobre o
desenvolvimento local sustentável, capital social expondo o caminho metodológico da
pesquisa, os procedimentos para coleta de dados, e a análise de conteúdo com um quadro teórico
e metodológico, trazendo aportes de Putnam (2002); Coleman (1994); Bourdieu.
No sexto tópico, abordamos o objeto empírico, o território da Palestina, sua história e
construção social, as escolas, os dados das coletas realizadas, especialmente o cenário da
pesquisa.
No último tópico, abordamos o produto, sua metodologia, fundamentação e
planejamento didático para execução. Por fim, apresentamos algumas considerações e as
referências com seus anexos.
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2. A GESTÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SALVADOR
Este tópico apresenta os três aspectos da gestão escolar básica que nos propomos a
analisar, iniciando por uma diferenciação de administração e gestão, seguimos discutindo a
gestão escolar como objeto de investigação e ação política concluímos com a inovação da
gestão e a construção dos saberes escolares.
A dialética de gestão escolar enfatiza vários conceitos teóricos que vão desde o
surgimento do termo administração até a presente gestão democrática. Para que aconteça a
democracia na escola, faz-se proeminente acolher os docentes, pais, estudantes e a comunidade,
pois sozinha a escola não funciona, seus objetivos decorrem da ação conjunta de todas as
pessoas envolvidas no processo educacional.
É pertinente compreender que a escola, não terá êxito em sua missão se o gestor não
valorizar e der espaço de participação no processo de tomada de decisões e planejamento das
atividades elaboradas na escola. A integração das pessoas no contexto educacional é um
artifício indispensável para melhoria e qualidade da escola, por isso é necessário que cada um
desses envolvidos cumpra a sua função de maneira responsável.
Há uma expectativa de entender com se dá a gestão democrática nas escolas municipais
da Palestina, pois a finalidade do pesquisador consiste em utilizar este meio de abordagem para
compreender o problema, e a partir das investigações, responder a problemática apresentada.
Ao percorrer os trajetos da história da educação brasileira, podemos enfatizar os grandes
acontecimentos que influenciaram este processo. A eventualidade do termo administração
partiu do ramo da conflagração industrial, mesmo que por tempos já houvesse sua participação
na sociedade, foi após a revolução que está se destacou e trouxe grandes contribuições para o
avanço educacional. Sobre o ato de coordenar ou administrar o rumo investigativo, pode-se
consolidar a afirmação do surgimento da administração escolar, uma vez que:
Nessa época, onde cresceu substancialmente o número de organizações
industriais, a realidade mostrou aos proprietários das fábricas, que cada vez
mais eram criadas, que isolados eles não conseguiriam conduzir, nem
controlar todo o trabalho produtivo de seus próprios estabelecimentos. Na
verdade, essa dificuldade poderia comprometer inclusive o próprio lucro.
Todavia, mesmo enfrentando essa dificuldade, o mundo ainda não contava
com teorias sistematizadas sobre o ato de administrar
(SOUZA, 2006, p. 36).

Assim, entende-se que a administração escolar é fruto de um modelo iniciado no
processo de industrialização do Brasil, no início do século XX e que esse modelo técnico foi

26

incorporado à administração escolar, com o foco na eficiência e eficácia da escola para atender
ao mercado de trabalho emergente.
É pertinente destacar que o ato de administrar se deu a partir do século XIX, logo, este
não era visto apenas como uma forma de influenciar o planejamento das organizações, como
também controlar o comportamento dos indivíduos e as atividades que estavam sendo
desenvolvidas.
Assim, surgiu a originalidade do termo administração. Nesse sentido, Silva (2007, p. 22)
ressalta que “Os termos Gestão e Administração têm origem latina (gerere e administrare). O
primeiro termo significa governar, conduzir, dirigir. O segundo tem um significado mais
restrito gerir um bem, defendendo os interesses daquele que o possui [...]”.
Desse modo, observa-se que:
Discutir a administração ou gestão escolar nos leva à discussão acerca do
conceito de administração em geral e, também, a compreender a história da
gestão, pois as transformações econômicas e tecnológicas, bem como os
princípios, funções e maneira de gerir interferem nas práticas sociais e
educacionais
(DOURADO, 2006, p. 36).

As concepções de administração e de gestão escolar apresentam dicotomias nos modelos
e nas ações dos atores que se colocam como administradores e ou gestores de instituições
educativas neste início de século. Por conseguinte, vivemos um dualismo na condução das
políticas educacionais que devem ser implementadas pelos gestores escolares, especificamente
na rede municipal de educação de Salvador, como também percebemos que o discurso pauta
pela gestão democrática, enquanto as práticas e rotinas estão focadas no modelo de
administração industrial.
Logo que as concepções da gestão educacional entram em vigor, as diretrizes
educacionais, criadas com fins proposto à melhoria da escola, começam a fazer cobranças
quanto ao planejamento escolar, à formação e à capacitação dos profissionais. Ou seja, a visão
sistemática de gerir ou conduzir uma instituição de ensino passa a ter critérios estabelecidos
quanto à formação dos que assumem o cargo de diretor.
Destaca-se que estas são vigoradas por leis que mobilizam o enfoque educacional,
sustentando ações articuladas cujas finalidades é o alcance da cultura escolar visto que:

A gestão educacional ganha evidência nos documentos das reformas
educacionais como requisito para o planejamento, a organização e a
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mobilização das pessoas para participarem de forma competente nas ações de
melhoria da qualidade de ensino. O termo gestão ganha mais abrangência que
administração e organização porque é proposto dentro de uma visão
sistêmica, que concebe o sistema de ensino como um todo: políticas e
diretrizes educacionais às escolas, gestão de sistemas de ensino e escolas,
autonomia, processos participativos
(LIBÂNEO, 2007, p. 15).

Este recorte sobre a gestão escolar busca situar o cenário em que pretendemos analisar,
principalmente, em relação à participação e ao papel dos gestores escolares do bairro da
Palestina na articulação com ações que promovam o desenvolvimento local sustentável. A
gestão das escolas municipais da Palestina se coaduna com a concepção gerencial participativa,
tanto por força da lei, como também das práticas desenvolvidas pelas escolas, pois:
O cenário que se pretende analisar é a educação cujo principal objetivo é
ampliar a participação das comunidades na gestão, consolidando o controle
social nas etapas de planejamento, implementação e avaliação das Políticas de
Desenvolvimento Local Sustentável; ou seja, adota-se uma abordagem que
ultrapassa a visão de educação numa perspectiva simplista de análise de
demanda e oferta de ensino público ou particular
(AVELAR MUTIM, 2007, p. 45).

A participação da comunidade na gestão escolar se dá através dos conselhos ou pelos
programas específicos propostos pelos gestores em seus programas de gestão nos quais
concorrem ao cargo, ou ainda através do acolhimento e de compreensão da importância das
organizações da sociedade civil, a exemplo das associações de moradores e que servem de
parâmetros de análises para ampliar o sentido de participação e desenvolvimento.
É nesta perspectiva que somos provocados a fazer, isto é, a pensar a escola para além
das nossas convicções pessoais sobre educação, refletimos sobre as necessidades coletivas da
comunidade para colocar a escola à disposição da construção de uma educação articulada com
as demandas da coletividade social.
2.1 A GESTÃO COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO POLÍTICA
A gestão escolar como objeto de investigação apresenta-se a partir de várias concepções
teóricas e práticas, sempre articuladas com os sistemas de ensino adotadas em cada período de
governo, portanto, são as políticas públicas emanadas que dão o rumo dos modelos e formas
que serão adotadas para a gestão escolar ao longo da história.
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A concepção de educação aqui neste trabalho científico é entendida como uma prática
social e política, como também uma gestão democrática que deve fortalecer os vínculos de
solidariedade e participação social e comunitária desde as decisões gerenciais na escola que
reverberem nas práticas pedagógicas emancipadoras.
A concepção de educação é entendida, aqui, como prática social, portanto,
constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas, a partir de
embates e processos em disputa que traduzem distintas concepções de
homem, mundo e sociedade
(DOURADO, 2007, p. 39).

A ação política de estado criou tecnologias como mecanismos de controle para viabilizar
a autonomia da gestão escolar por meio de programas e políticas públicas nacionais, articuladas
a planejamentos estratégicos voltados para garantir a eficiência e a eficácia da ação educativa
nas escolas públicas.
Desta forma, as políticas de descentralização político-administrativa implementadas para
as escolas públicas mediante os programas de transferência de recursos financeiros para
financiamento de ações planejadas em relação ao PDE, PDDE e outros inaugura uma nova
cultura organizacional firmada em princípios da gestão estratégica e da qualidade total,
modelos desenvolvidos pela administração geral a qual é orientada pela racionalização técnica,
pois:
Nessa perspectiva, podem ser destacados alguns programas atuais como o Plano de

Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), por exemplo, que, ao se vincularem a políticas federais de
financiamento e de avaliação acabam, por vezes, fazendo com que as escolas
e seus sistemas de ensino adotem estratégias fundamentalmente gerenciais –
como, por exemplo, a contratação de empresas de consultoria – como meios
eficientes para coleta de recursos monetários complementares para a
educação, limitando a autonomia e a participação na escola à busca de
resultados e de recursos, contribuindo para que as decisões em âmbito local
e escolar continuem apenas se pautando no atendimento de demandas
externas provenientes de índices estatísticos de políticas oficiais de avaliação
escolar
(DOURADO, 2007, p. 40).

Assim, corroborando com o pensamento de Dourado (2007), todas as estratégias
políticas de governo para controlar, monitorar e avaliar a ação educativa pública pautam-se
nos mecanismos das políticas públicas que estabelecem critérios de participação e adesão dos
sistemas de ensino aos modelos estabelecidos pelo governo federal.
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Estas políticas além de estabelecer normas e procedimentos para a transferência de
recursos, apresentam um conjunto de formação para gestores escolares e professores, nas
perspectivas de garantir o monitoramento e a execução regular das políticas estabelecidas.
Vivemos este modelo até os dias atuais, nas escolas municipais da capital de Salvador,
especificamente, nas escolas do Bairro da Palestina. Por necessidade e articulação social da
gestão com as organizações sociais, buscou-se superar este modelo através de práticas
inclusivas, participativas e emancipadoras, envolvendo a coletividade.
Sobre essa perspectiva, entende-se que:
Desse modo, a construção da gestão democrática passa pela garantia de
alguns princípios fundamentais, quais sejam: a participação política; a
gratuidade do ensino; a universalização da educação básica; a coordenação,
planejamento e a descentralização dos processos de decisão e de execução e
o fortalecimento das unidades escolares; a operação dos conselhos
municipais de educação, enquanto instância de consulta, articulação com a
sociedade e deliberação em matérias educacionais; o financiamento da
educação; a elaboração coletiva de diretrizes gerais, definindo uma base
comum para a ação e a formação dos trabalhadores em educação e a exigência
de planos de carreira que propiciem condições dignas de trabalho
(DOURADO, 2007, p. 37).

A construção de gestão democrática é ponto fundamental para garantia da participação
não só da equipe escolar, mas também da comunidade nos espaços de decisão coletiva das ações
e planejamento da escola. Para garantir esta participação, a lei institui alguns princípios e
diretrizes que devem ser respeitados pelos gestores escolares.
Na busca de garantir a participação e a melhoria da qualidade da educação oferecida na
comunidade, existem algumas atribuições2 que são publicadas nas orientações pedagógicas para
gestão escolar, na rede municipal, sendo institucionais, a saber:
 Coordenar a elaboração e a implementação da proposta pedagógica e sua
operacionalização através dos planos de ensino, articulando o currículo com as
diretrizes da Secretaria.
 Incentivar a utilização de recursos tecnológicos e materiais interativos para o
enriquecimento da proposta pedagógica da escola.
 Estimular e apoiar os projetos pedagógicos experimentais da escola.

2

Atribuições dos Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino. Versão preliminar. Salvador, maio, 2003.
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 Assegurar o alcance dos marcos de aprendizagem, definidos por ciclo e série,
mediante o acompanhamento do progresso do aluno, identificando as necessidades
de adoção de medidas de intervenção para sanar as dificuldades evidenciadas.
 Garantir o cumprimento do Calendário Escolar, monitorando a prática dos
professores (regentes e coordenadores pedagógicos) e seu alinhamento com a
proposta pedagógica, organizando o currículo em unidade didática.
 Acompanhar as reuniões de atividades complementares (AC), avaliando os
resultados do processo de ensino e de aprendizagem, adotando, quando necessário,
medidas de intervenção.
 Articular-se com as Gerências Regionais e setores da SMED na busca de apoio
técnico-pedagógico,

socioeducativo

e

administrativo,

visando

elevar

a

produtividade do ensino e da aprendizagem.
 Acompanhar a frequência e a avaliação contínua do rendimento dos alunos, através
dos registros nos Diários de Classe, analisando e socializando os dados e adotando
medidas para a correção dos desvios.
 Assegurar o cumprimento do sistema de avaliação estabelecido no Regimento
Escolar.
 Monitorar a rotina da sala de aula através da atuação do Coordenador Pedagógico.
 Assegurar um ambiente escolar propício, estabelecendo as condições favoráveis
para a educação inclusiva de forma produtiva e cidadã.
 Identificar as ameaças e as fraquezas da unidade escolar, a partir da sua análise
situacional, adotando medidas de intervenção para superá-las.
 Acompanhar a execução dos projetos em parcerias com outras instituições,
adequando-os à realidade da sua escola.
Além das atribuições e das orientações emanadas pela SMED/Salvador e as publicações
legais todas as escolas, devem criar procedimentos internos que contribuam para melhorar a
qualidade do ensino ofertado na comunidade.
Neste caso, na Palestina, percebo uma extrapolação das atribuições e normatizações para
uma construção social de participação e construção de capital social que empoderam as
organizações e que, na maioria das vezes, são produzidas e fortalecidas com as ações dos
gestores das escolas locais.
Posso considerar que nós gestores das escolas municipais da palestina fizemos algumas
inovações para atender à demanda social da comunidade, como também lançamos mão de
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saberes escolares e profissionais acumulados ao longo da vida pessoal, estudantil e,
principalmente profissional para agir de forma distinta e para além das normativas oriundas do
órgão central da educação municipal.
2.2 INOVAÇÕES NA GESTÃO E NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES ESCOLARES
Este tópico discute as possibilidades de inovação da gestão do saber escolar na
Contemporaneidade, isto é, analisa os limites e as possibilidades das inovações da gestão
escolar no tecido presente das relações sociais e institucionais, com as crises, as incertezas, as
lutas do velho e do novo modelo que insiste em aparecer como alternativas nem sempre
compreendidas pelas instituições.
Para Amorim et al (2012 p. 118), conceber a escola como força social com dinâmicas
próprias e capazes de propor experiências inovadoras é uma das facetas da gestão escolar, isto
é, na contemporaneidade, a escola apresenta uma força social com capacidade de inovação nas
relações humanas e sociais que transversaliza as teorias administrativas e as práticas tradicionais
da educação, uma vez que:
Inovação é uma competência ou a capacidade que se manifesta na velocidade
das respostas, no sucesso e na adaptação das organizações de ensino frente às
mudanças esperadas, que são observáveis por meio da aplicação de
conhecimentos...
(ZABALA, 2001, p. 42)

Desta forma, a inovação da gestão aparece na perspectiva de uma necessidade na
contemporaneidade a qual carece de atitudes e ações espontâneas e urgentes que deem contas
das demandas das necessidades do processo educacional.
Segundo Amorim et al (2012), é por esta necessidade do contemporâneo, do instantâneo
que a inovação do saber escolar vem sendo considerada como um fenômeno complexo, diverso
de intensidades variáveis que geram imprecisões, mais que afetam a dinâmica do cotidiano, das
estruturas dadas como certas, sejam nas instâncias sociais, culturais, organizacionais e pessoais.
A gestão inovadora dos saberes escolares contemporâneos representa ações que os
sistemas de ensino e as próprias instituições de aprendizagem levam adiante para concretizar os
objetivos maiores da educação. Isso pode ocorrer quando a escola forma uma comunidade de
aprendizagem com intercâmbio de informações, com estímulo às experiências da vida cotidiana
e às práticas educativas novas.
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Neste contexto, Amorim et al (2012) afirma que a gestão do saber educacional diz
respeito ao conjunto de ações e de decisões originadas pelas políticas públicas dos órgãos
superiores, isto é, as políticas públicas emanadas pelos sistemas de ensino que influenciam o
desenvolvimento das instituições educativas de uma sociedade específica. Por outro lado, os
saberes escolares, isto é, a gestão dos saberes escolares diz respeito ao espaço institucional
específico, neste caso, às escolas e à sua comunidade escolar em articulação com as
organizações da sociedade civil organizada ou não.
De acordo com Bourdieu (1992 apud Amorim et. al, 2012 p.120), ressalta que “as
instituições de ensino são reprodutoras, muitas vezes, das dificuldades sociais e culturais
existentes no próprio meio social”, isto é, as escolas se tornam aparelhos reprodutores de
modelos sociais institucionalizados, pelas dificuldades de superação dos conflitos e pela
complexidade das relações humanas na comunidade local.
Desta forma, a prática inovadora dos saberes escolares institucionalizados se inscreve
num contexto que busca reconstruir o individual e o coletivo nas instituições de ensino para
uma reforma nas relações humanas dentro e fora da escola. Para Charlot (2000apud Amorim
et. al2012), a perspectiva da gestão inovadora dos saberes apresenta algumas dimensões, são
elas; a dimensão dos saberes sociopedagógicos, socioculturais, socioeconômicos e
sociopessoais na escola, que são saberes que circulam nas relações humanas de aprendizagem
e interação social nas comunidades.
Neste cenário, o papel da inovação, da criatividade, da adaptabilidade e da inventividade
dos saberes docentes na sociedade contemporânea tem ocupando um espaço amplo nas
instituições educativas como meio de transformação e de organização de novas perspectivas
emancipatórias e participativas na escola.
É nessa perspectiva que se percebe a construção dos saberes sociopedagógicos na
escola, da gestão destes saberes por parte do professor e dos alunos. Segundo Amorim (2012)
é necessário pensar a educação e a escola dentro de um processo democrático inovador, em que
os sistemas de ensino e as escolas cultivem as competências e as habilidades como os
componentes atualizados para a materialização de um projeto educativo inovador, que esteja
imbricado pelas virtudes que fortalecem a participação, o trabalho coletivo e a integração do
processo formativo dos alunos.
Por sua vez, os saberes socioculturais são aqueles que têm origem no conjunto da
sociedade, nas experiências de vida, nas contradições, diferenças e aproximações sociais e
culturais que a vida em sociedade proporciona para todos (SÁNCHEZ; FERNÁNDEZ,2001).
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A gestão inovadora dos saberes socioeconômicos diz respeito à identificação de novos
saberes que permitam a aquisição de conhecimentos matemáticos e estatísticos, de
competências e de habilidades que aprofundem o sentido de justiça social, de direitos
econômicos e inovem a prática educacional para valorizar a redistribuição dos bens materiais e
culturais existentes e que estão nas mãos de poucos.
Assim, também, a gestão inovadora dos saberes sócio pessoais revelam o potencial da
autoestima coletiva de uma sociedade cada vez mais dividida em classes, em que a questão do
desenvolvimento social, moral e ético está a exigir novos valores que promovam a estruturação
e a evolução das práticas comunitárias, tornando a sociedade sempre tolerante e cooperativa.
Portanto, diante das concepções dos saberes que extrapolam as instâncias do concreto,
da racionalidade técnica, do tradicionalismo e da reprodução social, podemos inferir que não é
mais possível ficar preso a velhas concepções teóricas e técnicas na gestão das escolas
municipais e, especificamente, nas escolas da Palestina, conforme observação.
As gestões das escolas da Palestina lançam mão dos saberes sejam no interior das
escolas, como na relação com a comunidade, pois as ações pedagógicas são pautadas nas
concepções dos saberes sociopedagógicos, socioculturais, socioeconômicos e sociopessoais que
sustentam os processos de aprendizagem na comunidade local.
Posso até confirmar pelas investigações teóricas e empíricas que a circulação dos
saberes e a sua apropriação nas escolas e comunidade da Palestina produzem capital social na
concepção da teoria do capital social de Putnam (2002), a qual defende a tese de que sociedade
com elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre seus membros
e instituições atinge níveis de bem-estar social superiores.
Neste contexto, os fortalecimentos da gestão dos saberes nas escolas municipais, além
de produzirem capital social, cultural, econômico, também promovem o desenvolvimento local
sustentável.
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3. A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Neste capitulo teórico, buscamos compreender o significado de Educação para o
desenvolvimento sustentável, a qual foi instituída em 2002, pela assembleia Geral das Nações
Unidas, publicada pela resolução 57/254, em que recomenda à UNESCO, a elaboração de um
plano que enfatize o papel da educação para a sustentabilidade.
O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo Gadotti (2006), só aparece em
1987, no relatório de Brundtland, com importantes antecedentes históricos, especificamente no
ano de 1968, em que foi fundado o Clube de Romaum, grupo de economistas e cientistas que
advertiram a humanidade sobre o ritmo do crescimento econômico que poderia levar a um
limiar que, se ultrapassado, poria em risco a sobrevivência da própria espécie.
Desta forma, entre o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável em 1968
e o ano de 2002, com a Década das Nações Unidade da Educação para o Desenvolvimento
sustentável, houve diversas iniciativas para que as metas fossem alcançadas, tanto na economia
como na educação e para superar as crises houve necessidade de se investir na educação popular
e no empoderamento de alternativas sustentáveis para sobrevivência, haja vista que:
A Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável foi instituída em dezembro de 2002 pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, através da Resolução 57/ 254. Esta resolução encomenda à
UNESCO a elaboração de um Plano que enfatize o papel da educação na
promoção da sustentabilidade
(GADOTTI, 2007, p.21).

O papel da educação na promoção da sustentabilidade vem sendo uma discussão
necessária e fundamental desde as conferências e resoluções dos países, que governos e
pesquisadores diversos cobram ações estratégicas para a promoção do desenvolvimento
sustentável, principalmente em todos os espaços educativos formais e não formais.
Neste aspecto, as escolas públicas municipais vêm sendo provocadas a desenvolveram
projetos e programas ambientais e sociais que visam à promoção do desenvolvimento das
comunidades periféricas para que se possa vislumbrar um futuro sustentável tanto o nível local,
como em âmbito global.
No bairro da Palestina, as escolas vêm desenvolvendo ao longo de décadas projetos que
visam à promoção do desenvolvimento local sustentável, provocadas pelo órgão central da
educação municipal e pelo próprio Ministério Público através de campanhas para o cuidado
com o meio ambiente, com a cultura local, promovendo sempre a participação dos alunos e dos
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professores em atividades socioambientais e culturais em articulação com as organizações da
sociedade civil organizada e com associações de moradores da comunidade.
Esse conceito esteve presente também em1972 na Conferência de
Estocolmo (Suécia).A Conferência de Estocolmo preocupou-se também com
o problema da pobreza e da distribuição de renda, mas o foco das discussões
foi mesmo a poluição causada pelas atividades humanas, particularmente
pelo desenvolvimento industrial, que degradavam o meio ambiente
(GADOTTI, 2007, p. 25).

O problema da distribuição de renda no início do século provocou uma grave crise no
Brasil a qual culminou com mudanças políticas profundas e agravou a exclusão social em todo
o pais. Nesse período, chegamos a ter mais de 40 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza
e foram necessárias ações de distribuição de renda alinhadas aos investimentos em educação
que a qual passou a ter maiores investimentos, especialmente nos programas de inclusão social
e educacional.
A educação como mola propulsora para a construção de sociedades sustentáveis vem
sendo pensada por pesquisadores dos programas de diversas universidades estaduais, a exemplo
da UNEB, no programa PPGEduc liderado pelo professor

Avelar Mutim, entre outros

professores que discutem o conceito de desenvolvimento e o papel das gestões, sejam
municipais e organizacionais na promoção de ações que promovam o desenvolvimento local
sustentável.
A construção de sociedades sustentáveis tem como pressuposto o alcance de
metas também previstas para o desenvolvimento local sustentável. São elas:
a) satisfação das necessidades básicas da população; b) solidariedade para com
as gerações futuras; c) participação da população envolvida; d) preservação
dos recursos naturais; e) elaboração de um sistema social que garanta
emprego, segurança social e respeito a outras culturas; e f) efetivação dos
programas educativos e culturais que apóiem a sociedade a buscar soluções
para os conflitos socioambientais vivenciados no processo de
desenvolvimento local/territorial
(MUTIM, 2007, p. 115).

Corroborando com o pensamento de Mutim (2007), não só a construção de sociedades
sustentáveis tem como pressuposto o alcance de metas, mas a própria sustentabilidade das
sociedades só será possível se as metas forem alcançadas em médio tempo e se as instituições
formadoras, seja no âmbito formal ou informal, seja pública ou privada, desenvolverem
programas e ações que combinem as metas com a distribuição de renda equilibrada na
sociedade.
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Portanto, os processos formativos coletivos através de metodologias participativas e
estratégias específicas em cada local podem e devem ser a chave para a formação de um novo
sujeito que compreenda sua história e sua responsabilidade na participação para a transformação
do seu próprio espaço de convivência.
Os processos educativos coletivos hoje compreendidos como espaços de
formação como a Agenda 21, o Plano Nacional de Educação
Ambiental/PRONEA, Orçamento Participativo/OP, os Fóruns de
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável/DLIS, além de outros,
precisam integrar a formação de educadores, técnicos e outros segmentos
representativos da sociedade para que possam atuar como agentes de
desenvolvimento na consolidação do Desenvolvimento Local Sustentável
(MUTIM, 2007, p. 115).

A educação para o desenvolvimento sustentável deve buscar se completar na formação
para o empreendedorismo social e também promover a compreensão da economia solidária, nas
soluções coletivas e combater o individualismo como estratégia natural da sobrevivência nas
comunidades periféricas.
Para além das metodologias participativas como Agenda 21, orçamento participativo
etc., para superar o mundo do trabalho, as comunidades empobrecidas vêm buscando de forma
individualizada e/ou coletivas, quando são organizadas socialmente, estas conseguem superar
a natureza estrutural da economia global, conforme estudos do professor Genauto Filho da
UFBA em publicações da experiência em Pintadas.
Portanto, ampliando o sentido de desenvolvimento nas sociedades sustentáveis e para
fundamentar esta concepção, entende-se que:
A concepção sustentável-solidária parte da premissa segundo a qual, em
termos de combate à pobreza ou promoção do desenvolvimento local, as
saídas ou soluções não podem ser individuais, ou seja, baseada numa suposta
capacidade empreendedora individual. Mas, ao contrário, considera-se que se
as razões para o problema da falta de trabalho encontram motivos, sobretudo,
de natureza estrutural. Logo, suas soluções de enfrentamento devem ser
coletivas, isto é, baseadas em novas formas de regulação das relações
econômico-sociais
(FRANÇA FILHO, 2008, p. 28).

A concepção sustentável-solidária não é promovida pelas escolas, mas já existe na
comunidade, desde seu surgimento, pois a ocupação só foi possível por haver um forte
necessidade de sobrevivência e de união para o enfrentamento das dificuldades econômicas
vividas pela comunidade da Palestina e adjacências. Assim, a informalidade e a solidariedade
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foram a mola mestra que norteou as relações humanas entre as famílias assentadas e até as
empresas que se instalaram no local que promoviam mutirões para abrir ruas e construir
barracos para os trabalhadores oriundos do Recôncavo Baiano.
Ainda segundo o professor Genauto (2008), tal concepção enfatiza a importância dos
territórios; ou seja, aposta-se na capacidade de os territórios serem sustentáveis, mesmo aqueles
aparentemente mais carentes. Considera-se como premissa fundamental, nessa visão, a
valorização de soluções endógenas a partir da ideia de que todo local, bairro ou comunidade,
por mais pobre que seja, pode ser portador de soluções para os seus próprios problemas.
Portanto, a concepção sustentável-solidária passa pela ideia de reorganização das
chamadas economias locais, que poderão se desenvolver por estruturas formais e informais com
base na afirmação do conceito de rede de economia solidária, enquanto estratégia complexa e
inovadora de cooperação para promoção do desenvolvimento local sustentável.
A educação para o desenvolvimento local postula formar pessoas para uma participação
ativa para que sejam capazes de transformar o seu entorno social. Assim, para que estas pessoas
possam construir uma práxis pedagógica que promova a cidadania ativa é necessário que esta
formação, segundo Genauto (2008), comece logo no limiar das séries iniciais, portanto a
educação para o desenvolvimento local deve essencialmente desenvolver conhecimentos para
que o sujeito possa transformar-se e transformar o seu meio social.
É preciso criar a visão de que podemos ser donos da nossa própria transformação social,
política e econômica, gerando dinâmicas ativas e construtivas. Para que possamos construir
essa visão, é necessário ter uma educação que informe, estude e pesquise os potencias da
comunidade, desde a origem e a história dos nomes das ruas, do surgimento do bairro, da
comunidade, da cidade com os seus potenciais para que seja construída a visão de totalidade e
da possibilidade de intervenção para a transformação ou o aproveitamento sustentável dos
recursos naturais.
Dowbor (2006, p. 12) retrata o paradoxo da Globalização e das iniciativas locais, quanto
mais o mundo se globaliza, mais surgem experiências de desenvolvimento locais, pois a qualidade
de vida na comunidade é um problema local que deve ser pensado de forma global, embora a ação

deva ser local com os atores envolvidos com as problemáticas locais. Enfim, grande parte do
que constitui o que hoje chamamos de qualidade de vida não depende muito – ainda que possa
sofrer os seus impactos – da Globalização, depende da iniciativa local.
A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada a esta
compreensão, e a necessidade de se formar pessoas que amanhã possam participar de forma
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ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas construtivas.
Logo, entende-se que promover o desenvolvimento local não significa voltar às costas para os
processos mais amplos, inclusive planetários, significa utilizar as diversas dimensões
territoriais, segundo os interesses da comunidade local, onde acontece à vida comunitária que
é socialmente permeada de agressões, sejam ambientais e/ou sociais.
Outro paradoxo apresentado por Dowbor (2006) refere-se às mudanças tecnológicas e
aos procedimentos pedagógicos. O mundo passa por profundas mudanças e transformações
impulsionadas pela tecnologia, enquanto a educação com seus processos caminham a passos
lentos, enquanto o mundo global avança em tecnologia, os procedimentos pedagógicos
continuam com os pés no século passado, quase nada mudou no formato das aulas que apenas
reproduzem um modelo autoritário do professor.
A gestão escolar ou dos sistemas municipais de educação também é criticada pelo autor,
quando ele enfatiza o papel de cada um no processo da construção de uma educação
sustentável, ao mesmo tempo em que relata experiências locais, municipais e nacionais de
desenvolvimento com a participação de atores de diversos segmentos seja no município, nas
comunidades ou no próprio país.
Para o Dowbor (2006) organizar o conhecimento local pensando sempre no global não
envolve produzir informações novas, pois as informações já são oferecidas pelos órgãos
municipais, estaduais e nacionais, a exemplo do IBGE, IPEA, PNUD etc. Assim, é preciso
organizar um novo modelo de educação para a construção da participação e da autonomia dos
atores locais.
Desta forma, a escola pode ser o lócus ou o laboratório para as práticas inovadoras que
envolvam os alunos, professores e a comunidade local, visto que os estudos e os conhecimentos
locais precisam ser valorizados pela escola para que sejam incorporados ao currículo e, assim,
ao estudar os potenciais de sua comunidade, poderemos construir um novo conhecimento,
transformando o que já é conhecido em nossa própria comunidade local.
Assim, as escolas da Palestina em questão vêm ao longo de sua atuação pedagógica na
comunidade tornando-se lócus de participação, desenvolvimento e construção de novas
culturas que promovem o desenvolvimento sustentável.
Desenvolver o protagonismo juvenil por meio de metodologias participativas é o ponto
inicial para uma nova construção pedagógica, pois com a participação ativa no processo de
construção do conhecimento e partindo da comunidade local, poderemos compreender o
mundo global e até intervir para melhorar nossa coletividade.

39

Educação Gestão e Desenvolvimento Local, através de exemplos claros de
que é possível não só pensar, mas é possível agir, agir inicialmente com os
atores que querem e assim a ação coletiva ganhará força ao longo do tempo
e todos poderão ser envolvidos numa nova proposta de construção da
cidadania e do conhecimento e da sustentabilidade de nosso planeta
(DOWBOR, 2006, p. 15).

A educação para o desenvolvimento local deve formar pessoas para uma participação
ativa, com pessoas capazes de transformar o seu entorno social e o de sua comunidade. Assim,
para que se construa uma cidadania ativa é necessário ter uma cidadania informada e esta
formação, segundo o autor, deve começar cedo na educação das séries iniciais, portanto, a
educação para o desenvolvimento local deve essencialmente dá conhecimentos para que o
sujeito possa transformar-se e transformar o seu meio social.
Dowbor (2006) retrata o paradoxo da Globalização e das iniciativas locais, uma vez
que quanto mais o mundo se globaliza, mais surgem experiências de desenvolvimento local,
pois a qualidade de vida na comunidade e nas cidades é um problema local que deve ser
pensado de forma global, mas a ação deve ser local, com os atores envolvidos com as
problemáticas locais. Enfim, grande parte do que constitui o que hoje chamamos de qualidade
de vida não depende muito – ainda que possa sofrer os seus impactos – da Globalização,
depende da iniciativa local.

A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada
a esta compreensão, e a necessidade de se formar pessoas que amanhã possam
participar de forma ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno,
de gerar dinâmicas construtivas.
(DOWBOR, 2006 p. 05)

A educação para o desenvolvimento local, no bairro da Palestina, apresenta uma
configuração de participação social que evidencia o que o autor cita acima, pois a necessidade
de se formar pessoas para cuidar do seu entorno social e ambiental visando garantir às gerações
futuras perspectivas de transformação partindo do individual para o comunitário.
Entretanto, a escola para oferecer uma educação que se proponha a tal tarefa, necessita
estar articulada com as organizações sociais locais, partindo da equipe gestora, os professores
e assim possa provocar o protagonismo nos alunos para que exercitem a participação e a
aprendizagem coletiva.
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Dowbor (2006. p.15) mesmo de forma pontual, faz referência ao tema “Educação
Gestão e Desenvolvimento Local”, através de exemplos claros de que é possível não só pensar,
mas é possível agir, agir inicialmente com os atores que querem e, assim, a ação coletiva
ganhará força ao longo do tempo e todos poderão ser envolvidos numa nova proposta de
construção da cidadania e do conhecimento e da sustentabilidade de nosso planeta.
A teoria de Freire propõe trabalhar o conhecimento de forma inovadora, colocando em
xeque os conceitos de uma educação bancária, como também Paulo Freire atribui um papel de
sujeito ativo que deve estar presente em todas as etapas da pesquisa social, como pesquisador
qualitativo da realidade em que esteja inserido. Estas concepções de pesquisa participativa
nascem na década de 1960.
Acredito que vivemos num mundo pedagogizado, isto e, vamos aprendendo de forma
pedagógica e sem perceber a lógica do explorador e do opressor e, ao mesmo tempo, vamos
nos acomodando, aceitando a exploração e a opressão, como afirma Freire em seus escritos,
assim, as estratégias metodológicas de superação desta visão distorcida da realidade é
fundamental para se criar e se formar seres ativos e convictos em se superar e construir um
novo mundo possível.
A educação popular, ou que se postula popular, deve criar uma nova pedagogização
dos espaços públicos comunitários através de ferramentas diversas que tenham os princípios
da participação, organização, da reflexão e do respeito aos espaços locais, à cultura local para
que se constituam novas culturas da participação ativa em que os sujeitos constituam um poder
coletivo comunitário e, assim, assumam o controle da sua vida e de sua comunidade.
“Município que Educa” é um novo conceito criado por um grupo de militantes do
Instituto Paulo Freire - IPF, dentre outros Paulo Roberto Padilha, e que no Brasil teve impulso
com a Constituição Federal de 1988, a qual se estabeleceu como a lei maior de um país. Assim,
cada município obteve autonomia para criar seus próprios sistemas municipais de educação,
passando a constituir-se como um espaço de poder, claro em articulação e colaboração com
estados e o Governo Federal.
“Município que Educa” propõe que cada município possa se articular em torno de
princípios da “educação cidadã” e da busca da “cidadania planetária”, isto é, significa a
organização de pessoas, instituições sociais e organizações não governamentais, tendo como
ponto de partida o desenvolvimento local sustentável.
Caracterizando abordagens multisetoriais com ações articuladas e participativas,
adotando a ação educativa como fio condutor de todas as políticas do município, em andamento
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ou a serem propostas, desenvolvidas, avaliadas e acompanhadas, com o conjunto da
municipalidade com base na observação e na colaboração permanente da gestão escolar e
pública.
Pensar numa proposta inovadora articulando a educação com o desenvolvimento é de
suma importância, pois reflete uma construção que necessita ser compreendida no seu tempo
e espaço histórico para que possamos agir como sujeitos e educadores que rompem com o
modelo de educação que ainda persiste na pós-modernidade, da lógica de mercado, da
rotinização e do treinamento sem fim, sem relação com o ambiente local, com nosso planeta
ou mesmo com uma proposta de desenvolvimento local sustentável.
Sendo assim, desenvolvimento sustentável é um termo abrangente que incorpora as
diversas dimensões da realização pessoal dos membros dos diferentes grupos populacionais.
Ele vai muito além do crescimento económico, embora este seja um requisito fundamental para
se possa alcançar o que se propõe como desenvolvimento sustentável.
Logo, incluem dimensões como liberdade de expressão e direitos às diversas formas de
dignidade nas relações sociais, associadas a um mínimo de acesso a bens e serviços disponíveis
a outros grupos populacionais ou a outros membros do seu grupo. A sustentabilidade do
desenvolvimento está associada ao grau de agressão à natureza que as diferentes tecnologias
implicam e à manutenção das taxas de crescimento induzidas por novos investimentos em
algum nível de capital.
A inter-relação das práticas escolares com o desenvolvimento sustentável leva a pensar
na educação popular e no processo de comunicação e participação que se faz necessária para
alcançar um nível de desenvolvimento e sustentabilidade local.
Assim, segundo as concepções de Freire (2014), o ato de ensinar segue algumas
concepções especificadas: “Pensando nesta perspectiva, “ensinar não é transferir
conhecimento” (FREIRE, 2014, p.47). As relações numa escola que deseje promover o
desenvolvimento local e formar sujeitos que possam intervir em sua comunidade, a equipe
gestora tem um papel preponderante na articulação das ações coletivas de intervenção na
realidade local, buscando transformá-la.
Acredito que para uma escola se tornar efetiva na articulação de práticas pedagógicas
que promovam a participação ativa dos sujeitos, deve estar aberta às inovações metodológicas
que sejam participativas e interventivas, seja através de projetos específicos e também que se
articulem com as organizações sociais de sua localidade.
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4. CAPITAL SOCIAL E EDUCAÇÃO
Neste tópico, partimos do conceito de capital social desenvolvido inicialmente por
Bourdieu a partir dos anos 80, que apresenta como uma característica social fundamental para
as relações sociais mais ou menos institucionalizadas e seguimos com contribuições
importantes de Coleman (1988) e Putnam (2002) para fundamentar este conceito nesta
pesquisa.
Nesse sentido, vale ressaltar que capital social é:
A soma dos recursos reais ou potenciais ligados à possessão de uma rede
duradoura de relações de reconhecimento mútuo, mais ou menos
institucionalizados. Os campos sociais são os lócus das manifestações de
poder e se estruturam a partir da distribuição desigual de um quantum social
que determina a posição que cada agente específico ocupa em seu interior.
(BORDIEU, 1988p. 44).

No cenário da pesquisa, neste caso no Bairro da Palestina, as relações institucionais
entre escolas municipais e organizações da sociedade civil são estabelecidas de forma
hierarquizada e verticalizada, pois no papel de oferecer educação pública institucionalizada, as
escolas se relacionam com as organizações sociais e grupos, deforma direta, mas sem vínculo
que estruture ações planejadas permanentes.
Desta forma, percebemos uma relação de poder respeitosa e colaborativa em que se
constroem capitais sociais que fortalecem as ações e as campanhas diversas e que a
participação da sociedade é fundamental para que a escola exerça sua função social.
Por outro lado, a “teoria do capital social” de Putnam (2002), defende a tese de que
sociedades com elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre
seus membros e instituições atingem níveis de bem-estar social superiores. Na concepção do
pesquisador, o problema da diferença de desenvolvimento econômico e social em qualquer
formação histórico-social pode ser superado pondo no centro a questão da “cultura cívica”.
A cultura cívica na Palestina é construída, em parte, no interior da escola municipal da
Palestina, em que o projeto da fanfarra vem demonstrando quando se apresenta todos os anos
nos desfiles cívicos da comunidade e da própria capital, pois os títulos obtidos em concursos
no estado vêm conferindo graus elevados de prestígio e sucesso da equipe que organiza e
participa da referida banda.
Na comunidade da Palestina, lócus da pesquisa de campo, o desenvolvimento
capitalista promoveu o agrupamento de diversas pessoas oriundas do interior da capital para
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buscar alternativas de sobrevivência. Neste contexto, o capital social foi uma construção
necessária e impulsionada pela solidariedade mútua para a sobrevivência humana.
As escolas municipais foram implantadas por necessidade de mobilização social e
política da comunidade que por diversas vezes bloqueou a BR 324 para atingir os meios de
comunicação de massa e a atenção do governo para a comunidade.
Nesse contexto, a educação exerce um papel fundamental, pois na concepção do Banco
Mundial (2002, p. 38): “Os investimentos em educação podem transmitir mensagens culturais
e construir a coesão social”.
Em outro documento do Banco é “sugerido” que se dê prioridade e “um maior impulso
à educação fundamental e, em particular, ao ensino médio; ao sistema de transferências sociais
para reduzir a desigualdade e aumentar a produtividade” (p.17), mas essas prioridades
implicam em:
Atribuir mais poder ao povo, em vez de adotar práticas de favorecimento;
direcionar os gastos sociais para os mais pobres, e não para grupos cujos
interesses são melhor representados; gerar crescimento mediante o aumento
da produtividade do setor privado, e não de recursos do setor público; e
utilizar recursos naturais de modo sustentável
(BIRD, 2002b, p.17-18).

As políticas sociais capitaneadas pelo Banco Mundial e alicerçadas na teoria do estado
de bem-estar social propõem mais investimento em educação, saúde, habitação, para que as
populações mais vulneráveis não prejudiquem o sistema capitalista como esquema de
exploração dos recursos naturais em nome do desenvolvimento econômico. A educação, nesta
perspectiva, serviria de manutenção das classes mediante a reprodução de ideologias da classe
burguesa mundial.
Podemos brevemente definir que os pontos principais dos debates em torno do conceito
de capital social apontam para três variáveis principais: a confiança, a cooperação e a
participação. A confiança alimenta a previsibilidade das relações sociais e, por sua vez, gera a
cooperação entre as pessoas. A cooperação, por sua vez, alimenta a confiança e a reciprocidade
entre os membros das associações e incrementa a participação em associações de bairros e
comunitárias.
Desta forma, Coleman(1988, p.98) afirma que “os recursos sócios estruturais
constituem para o indivíduo um ativo de capital e facilitam certas ações dos indivíduos que
estão nessa estrutura”. Ainda de acordo como autor:
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O capital social é definido por sua função. Ele não é uma identidade única,
mas uma variedade de identidades, com dois elementos em comum: todas
elas consistem em algum aspecto de estruturas sociais e elas facilitam certas
ações dos atores – seja pessoas ou atores corporativos – dentro da estrutura.
(COLEMAN, 1988, p. 98).

As perspectivas de construção do capital social desenvolvidas pelas escolas municipais
apontam para a superação da exploração e aumento da participação crítica dos indivíduos que
através da organização de práticas sociais e educação transformariam os indivíduos em sujeitos
históricos pela sua própria emancipação social.
Portanto, o capital social desenvolvido e provocado pelas escolas na Palestina tem
promovido rupturas com este modelo conservador e ideologicamente o qual é proposto pelos
grandes capitalistas, um modelo de desenvolvimento com foco no capital e se construindo
modelos participativos e alternativos que buscam dos governos intervenções na estrutura social
para promover a transformação e a inclusão da comunidade em esferas sociais mais
includentes, o que podemos denominar de um modelo de desenvolvimento local sustentável.
O capital social construído pela educação pública oferecido no bairro da Palestina está
composto por um conjunto de ações pedagógicas, comportamentos, práticas e atitudes que se
configuram em redes de organizações engajadas civicamente, culturalmente e socialmente.
Portanto, para Coleman (1988), o capital social gera capital humano e depende do
capital financeiro da família, bem como o acesso dos filhos ao capital humano e financeiro
relaciona-se diretamente com capital humano financeiro de seus pais. Por sua vez, o capital
social da comunidade ajuda a gerar capital humano na família, provendo a base de recursos
sociais, para encorajar a atividade educacional nos seus filhos.
Segundo Coleman (1988), o capital social afeta as comunidades por meio de quatro
características: 1) obrigações e expectativas, ou confiança interpessoal por meio de transações
cooperativas; 2) potencial de informação, que podem levar à maior conscientização e
cooperação para o bem da comunidade; 3) normas e sanções efetivas, para priorizar os
interesses coletivos acima do individual, sob pena de enfrentar sanções comunitárias; 4)
relações de autoridade, a pessoa tem de ter capital social disponível na forma de direitos de
controle das atividades de uma pessoa sob a sua autoridade.
A elevação dos índices de capital social aliada à metodologia de Freire (1987) pode
servir de base para o resgate educacional das camadas marginalizadas, envolvendo
associações, meios de comunicação e sindicatos, entre outras esferas da comunidade.
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Partimos da compreensão de que a construção de capital social, partindo da escola
pública, faz necessário potencializar nas políticas de gestão educacional caracterizados como
atores sociais autônomos, diferentes e empoderados, que não admitem subordinação, e que
devem desenvolver a cooperação e a coordenação de suas ações com os diferentes atores
sociais.
Quando analisamos dinâmicas sociais globais sempre voltamos nosso olhar para o
local, a comunidade onde vivemos, aprendemos e sobrevivemos. Assim, a qualidade de vida
no nosso bairro é um problema local, a falta de vagas na educação infantil e em outras
modalidades também é um problema local, até a organização das ruas, lugar do comércio
formal e informal é o âmbito em que se dá conta de que é preciso fazer algo para melhorar ou
transformar.
As ações sociais articuladas ou não com as escolas municipais do bairro da Palestina
vem se configurando como uma rede de ações que promovem a construção de capital social e
cultural que apresenta impactos econômicos com a proliferação do mercado informal.
Podemos concluir que o capital social é um processo social e fundamental, que pode
apoiar a construção de um sistema produtivo ambientalmente viável e contribui para o bemestar social (saúde, educação, segurança pública, aprendizagem social, inovação tecnológica e
justiça social) através da formação de redes sociais que possam expandir a cooperação e o nível
de cooperação, num plano no qual a economia se aproxime da ética.
Neste cenário, as escolas municipais têm um papel preponderante no apoio, nas
articulações com as organizações da sociedade civil local para que se constitua um modelo de
desenvolvimento local que se sustente e, consequentemente, se constitua num capital social.
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Quadro 1 Análise Teórica
PALAVRAS CHAVES

AUTORES

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AMORIM–DOURADO –
GADOTTI – LIBANEO

DESENVOLVIMENTO
LOCAL SUSTENTÁVEL

DOWBOR – PADILHA - A.
MUTIM
GENAUTO FRANÇA FILHO GADOTTI

CAPITAL SOCIAL

BOURDIEU – COLEMAN PUTNAM

CONCEITOS BÁSICOS

Discutir a administração
ou gestão escolar nos leva
à discussão acerca do
conceito de administração
em geral e, também, a
compreender a história da
gestão,
pois
as
transformações
econômicas
e
tecnológicas, bem como
os princípios, funções e
maneira
de
gerir
interferem nas práticas
sociais e educacionais.
(DOURADO, 2006, p.36)

A ideia da educação para o
desenvolvimento local está
diretamente vinculada a
esta compreensão, e a
necessidade de se formar
pessoas
que
amanhã
possam participar de forma
ativa
das
iniciativas
capazes de transformar o
seu entorno, de gerar
dinâmicas
construtivas.
(DOWBOR, 2006)
“Teoria do capital social”
de Putnam (2002) defende
a tese de que sociedades
com elevados graus de
consciência cívica, de
solidariedade
e
de
confiança
entre
seus
membros e instituições
atingem níveis de bemestar social superiores.
Fonte: Elaboração Própria
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5.ABORDAGEM METODOLÓGICA – CAMINHOS E ESCOLHAS
Ao analisar as estratégias metodológicas para buscar uma profunda compreensão do
objeto de pesquisa que ora me propus a investigar, optamos pela pesquisa qualitativa, pois
permitiu um aprofundamento das questões subjetivas dos sujeitos e atores envolvidos na trama
do objeto proposto. Além do levantamento bibliográfico, o estudo de caso exploratório foi mais
apropriado para se chegar aos resultados, a fim de propor um produto final, conforme planejado
inicialmente, considerando que: “Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto
entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o
conhecimento teórico acumulado a respeito dele (LUDKE, 1986, p. 1).
A pesquisa qualitativa, segundo o autor, é de extrema importância, pois a pesquisa fica
rica em dados e facilita a escrita para o pesquisador, visto que ele pode focar a realidade
complexa do objeto que estar sendo abordado, permitindo uma triangulação para a validação
da pesquisa.
Para Flick (2009, 21), “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das
relações sociais devido a pluralização das esferas de vida”. Desta forma, a abordagem pela
pesquisa qualitativa busca responder a pluralização das vertentes de investigação em ciências
sociais e as representações subjetivas emergentes que transversaliza o contexto social, político,
econômico e educacional.
Desta forma, no território da Palestina existe esta transversalização de culturas de
modos de viver, de relações humanas, familiares e de convivência humana, tanto das pessoas
comuns como das instituições, sejam públicas ou privadas, pois para viver num ambiente
precário e com tantas necessidades é necessário um modo especial de se relacionar, aprender,
crescer, e ter esperança no futuro.
Acreditamos que a realidade molda o sujeito, o impregna de significados e forja o ser
do seu tempo e de sua localidade, imprimindo uma visão de mundo peculiar e subjetiva, e só
uma pesquisa qualitativa busca dar conta destes aspectos, seja do próprio pesquisador, ou seja,
dos sujeitos pesquisados, entrevistados, envolvidos e imbricados na pesquisa.
Também criamos um percurso para o levantamento bibliográfico o qual tem como
finalidade, segundo Lakatos (2001, p. 44): “Colocar o pesquisador em contato direto com tudo
aquilo que foi escrito ou dito sobre o assunto”. Nem sempre é possível ver tudo, mas uma parte
importante dos conceitos e de suas origens permitirá um redirecionamento para articularmos
com a contemporaneidade e sua complexidade atual.

48

5.1 REVISÃO DA LITERATURA E LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Ao realizar minhas buscas pelas redes de bancos de dados de teses, dissertações e
artigos, além dos periódicos, encontramos uma quantidade suficiente de temas sobre
desenvolvimento sustentável e educação ou vice e versa, mas estudos sobre a atuação da gestão
escolar para o desenvolvimento local sustentável não foram encontrados até o presente
momento, fato este que torna esta pesquisa relevante.
A revisão de literatura e a pesquisa bibliográfica favoreceram a construção da
fundamentação teórica. E nos dão subsídios para uma nova abordagem sobre o tema em estudo,
como também servirá para produção de artigos científicos.
Na fundamentação teórica deste trabalho foram apresentadas reflexões dialogadas com
alguns estudiosos, a exemplo de Souza Santos (2007);Pedro Goergem (2010); Habermas
(1999); e sua “teoria da ação comunicativa; Coleman (1988); Putnam (2002); Ladislau Dowbor
(2006) fala sobre desenvolvimento sustentável e Paulo Freire (1982), numa abordagem crítica
para a construção do texto final.
O estudo da psicologia social realizado no Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais
– CIEG contribui mediante a aquisição de ferramentas para a intervenção metodológica, pois
por meio desta teoria fundada na perspectiva histórica crítica e marxista, aprendi a fazer leituras
do campo grupal para intervir através da técnica de grupo operativo.
A opção pelo estudo de caso exploratório partiu das reflexões e estudos em sala de aula
na disciplina de pesquisa aplicada, em que foram estudadas as técnicas de pesquisa e suas
relações com objetos de estudos. Pensando no meu objeto de estudo, sua particularidade e
complexidade, foi possível identificar um território comum em que se situam as três
instituições que oferecem educação pública para um mesmo público local e específico. Acerca
de planejamentos e métodos de estudos, compreende-se que:
O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos. Mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes, o estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas
pesquisas históricas, mas acrescenta fontes de evidências que usualmente não
são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série
sistemática de entrevistas
(YIN, 2002, p. 27).

Portanto, segundo o autor, o estudo de caso pode aprofundar as análises do objeto de
estudos com outras técnicas diversificadas para se proporcionar uma triangulação e um
aprofundamento das análises para se chegar a uma conclusão mais pertinente.
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Neste caso, analisar o território do bairro da Palestina, localizado na periferia de
Salvador, envolvendo a atuação de três escolas municipais que ofertam educação básica,
tomamos como comum a territorialidade, a comunidade, a educação básica e as escolas
municipais e públicas que atuam efetivamente atendendo mais de 90% da população local.
Com certeza, é na pesquisa de campo que nos habilitamos a escrever sobre o assunto,
pois temos a possibilidade de escrever tudo àquilo que observamos para poder comparar com
o que temos lido sobre o assunto em questão. Serão utilizados instrumentos como: entrevistas
e questionários aplicados a gestores, professores, coordenadores dos programas, atores
envolvidos e comunidade parceira da escola.
Ainda segundo Yin, (2002, p 33), a pesquisa de estudo de caso pode incluir tanto estudo
de caso único quanto de caso múltiplo, sendo que estes na realidade são nada além do que duas
variantes dos projetos de estudo de caso.
Desta forma, a participação ativa do pesquisador em campo possibilitará uma análise
criteriosa sobre os impactos e as relações da educação pública e sua efetiva importância na
construção de capital social e no desenvolvimento local sustentável através das ações
educativas na localidade promovendo a formação de sujeitos capazes de fazer intervenções
sociais qualitativas.
5.2 A PESQUISA DOCUMENTAL
A análise documental desta pesquisa se deu pelas leituras e interpretações dos
documentos, dados, tabelas e relatórios encontrados no território do Barro da Palestina e/ou
em órgãos oficiais de pesquisas como Inema e IBGE, pois a Associação de moradores Zumbi
dos Palmares, através do seu presidente Sr. José Antonio, disponibilizou diversos documentos,
ofícios, solicitações e o relatório técnico realizado pelo Inema para análise e contribuições da
pesquisa no território.
A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de
um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
No território do Bairro da Palestina e em qualquer outro espaço virtual não foram
encontrados documentos oficiais publicados nos quais se possam encontrar dados oficiais
históricos e estatísticos com qualidade em suas análises dos problemas sociais, econômicos e
ambientais da comunidade, portanto, os documentos serão uma base fundamental para uma

50

análise qualitativa profunda do processo histórico social em que se funda uma comunidade
com necessidades de ser reconhecida e valorizada social e historicamente.
Ao iniciar minhas buscas, procurei dados no IBGE, fui atendido pela equipe da
Supervisão de Disseminação de Informações-SDI/BA, Unidade Estadual do IBGE, na Bahia,
que me apresentou a publicação de 2012 em que são apontados os caminhos das águas em
Salvador, assim como é traçado um perfil por região com informações iniciais dos territórios
da capital. Os dados estatísticos foram apresentados da base de 2010, porém estes não estão em
sites públicos por uma questão de legislação, segundo informações do setor.
Em seguida, o presidente da Associação de moradores Zumbi dos Palmares, o Sr. Jose
Antonio, me apresentou diversos documentos oficiais encaminhados pela associação para os
órgãos públicos, buscando melhoras para o bairro. Assim, foi me apresentado o relatório
encaminhado pelo Inema, que em atendimento à solicitação da associação de moradores, fez
uma profunda análise dos impactos ambientais que sofre o território.
Esse relatório foi realizado pelas empresas locais e pela própria comunidade, atestando
positivamente para a implantação da Reserva Florestal do rio Cururipe, como a única forma de
evitar ocupações desordenadas na Palestina e buscar investimentos públicos para a conservação
de parte da floresta que lá existe.
Este percurso ou estratégia se soma ao tripé de análise que fecha o círculo para um
aprofundamento das ações educativas e sua contribuição para a construção do capital social e o
desenvolvimento local sustentável da região.
Fizemos uma breve análise dos seguintes documentos pertencentes ao arquivo das
escolas municipais da Palestina, Jandira Dantas Costa e Maria Rosa Freire, relativos ao período,
conforme os dados da associação de moradores Zumbi dos Palmares de 2010 a 2017 cedidos
pelo Sr. Jose Antonio presidente da associação:


Projeto Político Pedagógico;



Planos de Ação da Gestão Escolar;



Estatutos e Atas da associação



Portfólios da Gestão;



Panfletos



Regimento Escolar.



Ofícios diversos



Portarias publicadas



Relatórios técnicos



Pareceres



Boletins



Boletins Informativos;



Livro de Registro de Ações do
PDE;
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Quadro 2 - Procedimentos Metodológicos da pesquisa
PROCEDIMENTOS

Pesquisa Bibliográfica

Pesquisa documental
nas escolas

Pesquisa exploratória
Território

Entrevistas

Pesquisa Aplicada

FONTES

OBJETIVOS

Bancos de teses, dissertações e
artigos; publicações (revistas,
livros, periódicos

Portarias e Normativas.
Documentos das escolas
Projeto Político Pedagógico
Planos de gestão
Projetos
SMED/GRE
Livros de registro de atas
Estatutos sociais
Portfólios locais
Nota Técnica INEMA
Registros de Conselho de
Boletins Informativos
Dados IBGE
Notas públicas-jornal
Periódicos Sociais

Atores escolares e da
comunidade

O Produto

Desenvolver uma abordagem teórica
sobre o conceito de
desenvolvimento local sustentável e
capital social, a fim de fundamentar
a pesquisa.
Verificar o papel dos gestores nas
relações municipais locais e sua
inter-relação com o
desenvolvimento local sustentável.

Identificar ações do histórico no
território que comprovem o
fortalecimento da gestão escolar na
relação com a comunidade local.

Aprofundar aspectos subjetivos e
significados que os atores atribuem
ao papel da escola para o
desenvolvimento do bairro

Apresentar
uma
estratégica
metodológica
e
participativa
desenvolvida para formação de
equipes gestoras

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.3 AS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS PARA COLETA DE DADOS
A coleta de dados do objeto de pesquisa partiu das observações diretas e indiretas
obtidas mediante os meus 12 anos de trabalho na comunidade da Palestina, pois desde que
iniciei minha atuação profissional numa das escolas, percebo uma articulação forte com as
associações e atores comunitários os quais buscaram junto às escolas o apoio e as ações que
tivessem impacto na melhoria da própria comunidade.
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Concomitante com a busca por documentos realizei entrevistas com os grupos
organizados na comunidade, incluindo a associação, organizações comerciais, escolas
municipais e lideranças comunitárias. Neste processo, foram encontrados o AMMA que
desenvolve diversas atividades culturais e o Programa de enriquecimento curricular – PIEC,
feito na Escola Municipal da Palestina, com alunos que são convidados a participar de
oficinas profissionalizantes.
A triangulação significa olhar para o mesmo fenômeno, ou questão de pesquisa, a
partir de mais de uma fonte de dados. Informações advindas de diferentes ângulos podem
ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. Limita os vieses
pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de um estudo (DECROP, 2004).
5.4 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS REALIZADAS
1. Das equipes gestoras das escolas
2. Dos professores
3. Dos parceiros
5.5 TRIANGULAÇÃO DOS DADOS
A triangulação dos dados me remete a uma comprovação das ações, necessidades e
parcerias existentes na comunidade da Palestina. Assim, percebe-se até o presente momento
que as relações estão fragilizadas por falta de apoio formal e institucional e que é necessário
fortalecer os vínculos para que não se pereçam as atividades.
A observação participante sempre foi e será parte inerente ao processo de investigar
o objeto proposto, também propomos a utilização de um questionário semiestruturado com
entrevistas gravadas para análise das, além de também ser necessário fazer uma análise de
documentos diversos, tanto das escolas como da própria comunidade que, por ventura,
forem encontrados.
Numa perspectiva de triangulação para análise dos dados, criamos a figura 1, a fim
de ilustrar o processo das análises como também demonstrar o percurso das análises com
os procedimentos dos dados.
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Figura 1 Triangulação de dados
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Fonte: Elaboração própria -2017

5.6 ANÁLISE DE CONTEÚDO

o

A

cS
i

o
A análise de conteúdo deste trabalho de pesquisa está fundamentada na concepção
l
de Bardin (2009) que concebe a análise de conteúdo como uma ferramenta eficaz para ser
o
utilizado na pesquisa qualitativa, pois permite ao pesquisador analisar os conteúdos
g
objetivamente e subjetivamente, fazendo uma interlocução por etapas para evidenciar a
i
realidade dos fatos.
a
Desta forma, Bardin (2009) afirma que a análise de conteúdo é como um conjunto de
d
técnicas de análise das comunicações dos sujeitos, a qual utiliza procedimentos sistemáticos
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens emitidas ou escritasa para análise dos
s às condições de
mesmos, acrescentando ainda que é a inferência de conhecimentos relativos
A
produção ou de recepção dos indicadores.
u demonstrar sua
Fazer uma abordagem do método de análise de conteúdo significa
s
versatilidade, mas também seus limites, enquanto técnicas. Vislumbramos,
assim, que o
ê capacidade do
desenvolvimento deste método passa invariavelmente pela criatividade e pela
n ser alcançadas
pesquisador qualitativo em lidar com situações que, muitas vezes, não podem
c
de outra forma. De qualquer maneira, é uma importante ferramenta na condução
da análise
dos dados qualitativos, mas deve ser valorizado, enquanto meio e não iconfundido como
finalidade em um trabalho científico.

a

s
Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método torna-se
um conjunto
c
de técnicas de análise das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos
e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens organizam-se em torno de trêsi polos: 1. A préo
análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos resultados:
a inferência
e a interpretação. Portanto, nosso trabalho acompanhou estas etapas lem que já foram
o
g
i
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desenvolvidas no início da pesquisa pelo menos duas delas, a pré-análise e a exploração do
material e ainda, possivelmente, algumas interpretações preliminares que estão descritas
neste trabalho.
Quadro 3: Síntese teórica da metodologia
Natureza
Pesquisa(Procedimentos)

da

PESQUISA QUALITATIVA

AUTORES

CONCEITOS – BASICOS

LUDKE ( 1986)
FLIRK (2009)

“A pesquisa qualitativa é de
particular relevância ao estudo das
relações
sociais
devido
a
pluralização das esferas de vida”...

LAKATOS (2001)

“O estudo de caso é a estratégia
escolhida ao se examinarem
acontecimentos contemporâneos,
de forma profunda e sistemática.

BIBLIOGRÁFICA

ESTUDO DE CASO
ANÁLISE DOCUMENTAL

ROBERT K. YIN (2002)
LUDKE E ANDRE (1986)

ANÁLISE DE CONTEÚDO E
TRIANGULAÇÃO
BARDIN (2009)
DECROP (2004)

A análise documental constitui
uma técnica importante na
pesquisa
qualitativa,
seja
complementando
informações
obtidas por outras técnicas, ou
seja, desvelando aspectos novos de
um tema ou problema (Ludke e
André, 1986).
...a análise de conteúdo é como um
conjunto de técnicas de análise das
comunicações dos sujeitos, a qual
utiliza procedimentos sistemáticos
e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens emitidas
ou escritas.. Bardin (2009)
Fonte: Elaboração própria-2017

Este quadro acima apresenta de forma sintética o desenho metodológico e alguns
conceitos chaves para que possamos relacionar os caminhos metodológicos com a
abordagem da pesquisa em si e sua coerência para se desenvolver as análises pertinentes
como também apresentar os resultados alusivos ao tema inicial.
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6. O TERRITÓRIO DA PALESTINA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Neste tópico, abordaremos o território da Palestina e as escolas municipais
pesquisadas, a história da comunidade e das escolas, como também falaremos dos impactos
ambientais e a ocupação do território em estudo.
O território do bairro da Palestina apresenta uma extensa área florestal, com diversos
e amplos espaços de degradações ambientais realizados pelas pedreiras que se instalaram
na localidade desde meados do século XX, sendo que em meio às atividades, foi-se
constituindo uma comunidade no entorno das empresas que em um dado momento foi
denominado de Palestina.
Neste contexto espacial, os impactos ambientais provocados vão além das agressões
à natureza, eles agridem a própria vida humana, pois a comunidade que se instala ao redor
deste remanescente de floresta tropical, segundo o relatório do Inema (2017), provoca a
degradação humana da própria comunidade, uma vez que não há registros de investimentos
sociais realizados pelos agressores do ambiente.
Nas observações empíricas do território, percebe-se a exploração dos espaços por
grandes empresas sem nenhum retorno para a comunidade. Além de degradar o ambiente,
promovem também a degradação social, pelas ausências de ações efetivas de cuidado com
o solo explorado e com a comunidade que vive em situações de vulnerabilidade e exclusão
em todos os aspectos.
As escolas públicas municipais e as organizações da sociedade civil, especialmente
a Associação de moradores Zumbi dos Palmares e o AMMA (agentes modificadores e
mobilizadores Artísticos da Palestina) se articulam para pensar, criticar e agir em prol do
desenvolvimento local, através de campanhas e eventos culturais e sociais em parceria com
a comunidade.
Na imagem abaixo, é possível visualizar uma parte do bairro da Palestina,
considerando os interesses daqueles que pretendem preservar o lugar, minimizando os
impactos ambientais, visando à sustentabilidade da região. De acordo com o INEMA (2017),
a região retratada na figura 2 trata-se de uma área de interesse de criação da unidade de
conservação do rio Cururipe.
No centro da fotografia, se observa tonalidades de cor verde escuro indicativa da
vegetação florestal. No canto superior e inferior da fotografia, estão as áreas de minerações
e aglomerados populacionais associadas a tons de cinza e áreas de solo exposto em tons
róseos.
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Figura 2 Imagem aérea do bairro da Palestina I

Fonte: Inema (2017)

Fonte: Inema (2017)

Figura 3 Imagem aérea do Bairro da Palestina II

Fonte: Google - Figura 02
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Na imagem 2 temos o Bairro povoado e uma grande extensão de terra que é
explorada há mais de 50 anos, através de uma empresa de extração “Pedreira Valéria”. Na
imagem 3focamos mais especificamente na extensão que é povoada e onde estão localizadas
as três escolas municipais.
Figura 4- Imagem aérea do Bairro

Fonte: Google – (2017)
6.1 DADOS DO TERRITÓRIO

No relatório de impacto ambiental para a implantação do Parque Florestal do rio
Cururipe, realizado pelo Instituto do meio ambiente e recursos hídricos - Inema, através da
Diretoria de Unidade de Conservação –DIRUC, buscamos os dados do território da
Palestina, para analisarmos o território ocupado e seu ambiente social e natural.
Quadro 4. Classes de cobertura e uso da terra da área de estudo de criação de unidade
de conservação do rio Cururipe, localidade da Palestina – Salvador, 2017.
Classes

Área (hectares)

Área (%)

Área Florestada

237,59

41,55

Pastagem

137,80

24,10

Edificações

85,15

14,89

Mineração de Pedras

70,53

12,33

Área úmida e espelhos d'água

37,82

6,61

Aterro de resíduos da construção civil

2,97

0,52
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Área Total

571,85

100,0

Fonte: Dados obtidos do mapa de cobertura e uso da terra da área de estudo de criação de unidade de
conservação do rio Cururipe. Inema (2017)

A partir da análise dos dados estatísticos apresentados no quadro 4, os quais foram
obtidos através do mapeamento da cobertura e uso da terra da área do território analisado,
percebe-se que dos 571,85 hectares da área total, uma extensão na ordem de 237,59 hectares,
equivalente a 41,55% da área de estudo, encontra-se recoberta por cobertura vegetal com
diversas árvores e Mata Atlântica em razoável estado de conservação, o que justifica a
necessidade de implantação de um parque florestal para ser preservada toda a floresta
natural.
Por outro lado, temos um percentual de 14.89% do território construído equivalente
a 85.15 hec. E 12,33%ocupado pelas mineradoras que exploram os recursos naturais, sem
preocupação com a preservação ambiental, equivalente a 70,53hectares. Além de não
apresentar nenhum projeto social para a comunidade afetada.
Quadro 5 Dados populacionais

BAIRRO

Pessoas
residentes

Palestina

6007

Pessoas
residentes e
da cor ou raça
negra
absoluto
5119

Pessoas residentes
e da cor ou raça –
negra
denominador
cidade
0,24

Pessoas
Pessoas residentes
residentes e da
e da cor ou raça cor ou raça –
preta absoluto
negra
85,22

1924

FONTE: Equipe SDI/BA – IBGE – 2010 - Supervisão de Disseminação de Informações
Unidade Estadual do IBGE na Bahia

Segundo o IBGE (2010), a população do Bairro da Palestina está estimada em
6.007habitantes, sendo a maioria absoluta 85,22% de negros declarados, em sua maioria
mulheres que chefiam suas famílias, conforme demonstra o quadro 5.
A grande parte dos moradores da Palestina é oriunda das cidades do interior da
capital e região metropolitana, os quais se instalaram nas imediações da fazenda da Pedreira
para trabalhar em condições precárias e sobreviver em barracos de madeira e casas simples
de alvenaria.
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6.2 SANEAMENTOS -ÁGUA E ESGOTAMENTO- DADOS
Quadro 6 Saneamento básico no Bairro da Palestina - Salvador
Domicílios
Particular
es e
Coletivos
absolutos

1.779

% Agua
rede

% Esgotamento

poço/nascent
e

Chuv
a

outra
forma

0,45

0,00

0,85

98,70

Total
%

adequad
o

inadequado

Total
%

47,80

50,73

98,53

100,0
0

FONTE: Equipe SDI/BA – IBGE – 2010 - Supervisão de Disseminação de Informações
Unidade Estadual do IBGE na Bahia

O saneamento básico na Palestina apresenta um dado importante sobre sua
adequação, pois 50,73% do saneamento estão considerados como inadequados pelos dados
apresentados, pelas condições adversas e instalações irregulares na comunidade. Por outro
lado, a coleta de lixo apresenta um percentual de coleta e ainda temos uma grande quantidade
jogado em terrenos baldios, sem o descarte necessário e organizado, conforme o quadro 6.
Quadro 7 Energia – lixo - domicílios
%
Energia
elétrica

% Lixo
Coletado
por
serviço
de
limpeza
na porta

% Lixo
Coletado
por
caçamba
(contêiner)

% Lixo
queimado
na
proprieda
de

% lixo
enterrado
na
propriedad
e

%
Lixo
jogado
em
terreno
baldio ou
logradou
ro

% Lixo
jogado
em rio,
lago ou
mar

%
Outro
destin
o de
lixo

chec
k
sum

99,66

40,17

52,43

3,05

0,23

3,67

0,06

0,40

100,0
0

FONTE: Equipe SDI/BA – IBGE – 2010 - Supervisão de Disseminação de Informações
Unidade Estadual do IBGE na Bahia

6.3 CONTEXTO HISTÓRICODA PALESTINA
Segundo relatos do Sr. José Antonio Souza, tudo não passava de uma propriedade
abandonada da Companhia Industrial do Norte, do Grupo de Luís Tarquínio, grande
empreendedor baiano, que aparentemente, propusera naquela época, isto é em 1952 fazer do
lugar, que hoje é a Palestina, um Polo Industrial ou coisa que valha. O tempo foi passando e
veio o senhor Bido, por volta de 1960 e tratou de preparar umas roças bem modestas. Foi
assim que tudo começou porque há trinta ou trinta e oito anos havia desde já em Salvador,
um grande continente de sem tetos vindos em sua maioria do recôncavo baiano.
A cidade encontrava-se “inchada”, os sem-tetos resolveram, claro que uma pequena
parcela deles, invadir a referida fazendinha nos arredores da BR-324, já quase na saída de
Salvador e início de Simões Filho (CIA). Após a morte do Sr. Bido, as famílias foram
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chegando às centenas e logicamente como em todo ambiente de convivência social, eis que
surgem líderes naturais.
O bairro ainda foi acrescido de algumas sub-regiões, tais como: a Nova Palestina,
Alto da Santa Cruz, Fazenda Alto do Bom Viver etc. A Palestina, divisa com o Município
de Simões Filho, onde está situado um sobrado feito à base de óleo de baleia, construído
pelos escravos, é conhecido como patrimônio, devido ao fato de ser considerado uma
prestimosa relíquia histórica.
Segundo o Sr. José Antonio, um dos fundadores e Presidente da Associação Zumbi
dos Palmares afirma que Dona Marlene Preta, Sargento Bonifácio, Sr. Bido, José Alves, Frei
Benjamim, Maria Cabocla, Lacerda e outros tantos fazem e fizeram a história da Palestina.
São guerreiros que batalharam para hoje o bairro ser o que é com uma infraestrutura
melhorada (escolas, asfalto, luz elétrica, água encanada etc.).
Esses personagens se dispuseram inclusive a fundar a Associação de Moradores, uma
vez que os inúmeros abaixo-assinados não eram atendidos satisfatoriamente, daí a criação
da entidade que visava encaminhar os diversos pedidos da comunidade junto aos órgãos
públicos.
O nome do bairro foi determinado após a chegada da primeira linha de ônibus.
Havia propostas diferentes, porém o nome Palestina desfrutava de uma melhor simpatia
entre os moradores. Daí, em assembleia realizada na Escolinha do Mobral, quase por
unanimidade essa denominação foi aprovada, após um democrático processo de votação.
As pessoas que defenderam a proposta vencedora na verdade queriam reverenciar
o território palestino situado no mundo árabe, que naquele momento era objeto de matérias
em jornais, rádios e televisões, devido aos conflitos daquela região, que abriga um povo
revolucionário e aguerrido. Então, que o bairro foi assim chamado e, para muitos, é um
orgulho morar em um lugar cujo nome espalha uma grandeza histórica das mais
representativas e que vem sendo reconhecida de geração em geração.
A matéria abaixo é um recorte publicado do jornal a tarde que demonstra o nível de
abandono social do bairro como também os problemas das explorações das pedreiras
instaladas no local que vem até o presente degradando o meio ambiente local, desde àquela
época as escolas eram o único apoio para a comunidade que acolhiam as campanhas e
programas sociais desde campanhas para vacinação à campanhas para mobilização e
organização social.

62

Fonte: jornal a Tarde ano 1983

A comunidade da Palestina se notabilizou nacionalmente com o fato do tratorista
que se negou a cumprir uma ordem judicial para derrubar uma casa de uma moradora em
dois de maio de 2003, assim o fato teve repercussão nas redes de comunicação de massa,
ficando visível as mazelas do Bairro da Palestina, a partir deste evento as autoridades
iniciaram algumas obras de melhoria no local. Essas matérias jornalísticas publicadas
fazem, parte do acervo da escola municipal da Palestina que retratam o abandono local pelas
autoridades governamentais na época, e as escolas já faziam um trabalho voltado para o
desenvolvimento local.

Fonte jornal a tarde em 02/05/2003
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6.4 COMUNIDADE DO ALTO DE SANTA CRUZ
O Alto da Santa Cruz é urna comunidade do bairro da Palestina, que se localiza no
lado direito da BR-324, no Km 14, sentido Salvador-Feira de Santana. Antes o bairro da
Palestina era pedreira e se formou através de invasões, depois do surgimento da comunidade
do Alto da Santa Cruz, local onde está inserida a Escola Jandira Dantas Costa.
O Alto da Santa Cruz surgiu em 1957 e o primeiro morador foi o Senhor Enock
Sampaio da Silva que trabalhava em uma das pedreiras do lugar. Senhor Enock construiu
uma casa de palha no alto do morro, com autorização do seu patrão. Nesta época, o alto era
um matagal e aos poucos foram chegando outras pessoas que se instalaram no local. A
comunidade é oriunda de uma invasão.
No início, a água consumida pelos moradores era minada das pedreiras, depois com
as constantes explosões, a água foi se esgotando. Os moradores foram fazendo escavações
de fontes no quintal de suas casas. Um dos moradores cavou uma fonte enorme no fundo de
sua casa e teve a ideia de canalizar a água desta fonte para um chafariz, no Alto da Santa
Cruz, fornecendo água para a comunidade, cobrando uma taxa irrisória. O chafariz
funcionou até o governo do Sr. João Durval Carneiro, quando então chegou água encanada
para a comunidade. A luz elétrica chegou através de mutirão e foi puxada da BR 324.
Para desbravar o morro, os moradores solicitaram ao DNER tratores que fizeram a
ladeira. A via de acesso era a linha de transporte Simões Filho - Salvador. Não existia casa
comercial no lugar e toda compra era feita em outro, bairros ou no centro de Salvador. A
comunidade é muito carente e até hoje não existe pavimentação e saneamento básico no
local, o esgotamento sanitário foi organizado pelos moradores que canalizaram os dejetos
até o riacho Cururipe. Riacho este que separa a comunidade do município de Simões Filho.
O nome Alto da Santa Cruz surgiu porque quinzenalmente, o frei Benjamim da
paróquia de Valéria celebrava missa no barracão do Sr. Enock. O frei mandou fazer um
cruzeiro e colocou defronte do barracão, batizando o local como Alto da Santa Cruz. Até
hoje o cruzeiro está no mesmo lugar.
A única Igreja católica que há localidade foi fundada com a colaboração do Frei
Benjamim, no local onde ficava a pedreira. A associação dos moradores foi fundada em 1985
e o primeiro presidente foi o Sr. Evaldo Antonio Resende de Moraes. Hoje, a Associação
dos Moradores do Alto da Santa Cruz tem um novo presidente, que se preocupa com a
educação e a preservação do patrimônio da Escola.
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A maioria da população é da cor parda, a religião predominante é a católica
apostólica romana, a maior população que frequenta a escola está cursando o ensino
fundamental, o maior tempo de estudo da população varia de 4 a 7 anos, a renda familiar da
maioria dos habitantes é de um salário mínimo e grande parte dos moradores não tem
nenhum rendimento. Na comunidade, não tem farmácia, posto de saúde, supermercados,
padaria, área de lazer, creche, posto policial, ponto de ônibus e só tem uma escola do 1° ao
5° ano para atender à demanda do local.

6.5 AS ESCOLAS
O campo da pesquisa vem se desenvolveram nas escolas municipais da Palestina,
pertencentes à GRE (Gerencia Regional) de Cajazeiras que é o lócus de atuação profissional
do pesquisador há mais de 10 anos e que ao assumir a gestão escolar, da escola municipal
Jandira Dantas Costa, a menor escola do bairro localizada no “bico doce” se propõe a
realizar um trabalho de inclusão e transformação local, partindo das ações pedagógicas da
escola.
As escolas analisadas apresentam uma relação forte com a comunidade local, pelas
ações e posturas profissionais de equipes gestoras, especificamente das minhas intervenções
na comunidade através da educação o que contribui para o desenvolvendo projetos e ações
estratégicas que impõem um modelo de desenvolvimento local sustentável.
As escolas selecionadas são Escola Municipal da Palestina, Municipal Jandira
Dantas Costa e Maria Rosa Freire. A três escolas atendem a um universo de mais de 2.000
alunos, em todas as modalidades da educação básica, desde a educação infantil aos anos
finais do ensino fundamental II.
Ao longo dos anos, as escolas municipais têm sido os únicos equipamentos públicos
de intervenção social, no território, pois o único posto médico no bairro foi inaugurado em
2013 e não atende às necessidades da comunidade, e isto faz com que alguns políticos
precisem fazer assistencialismo em períodos eleitorais para adquirir votos.
Hoje as atuações das escolas municipais apresentam projetos e ações estratégicas no
empoderamento social e na emancipação da comunidade através da educação e de práticas
inovadoras que constroem um capital social importante para o desenvolvimento local
sustentável na Palestina.
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6.6 A ESCOLA MUNICIPAL DA PALESTINA
A Escola Municipal da Palestina não foi a primeira construída no bairro. Antes já
havia a Escola Maria Rosa Freire que nasceu da reivindicação de um grupo de mães que
não tinham onde matricular os seus filhos. Então, elas foram até a Secretária Eliana Kertész,
na época, solicitar a construção do estabelecimento para as crianças estudar. Tal solicitação
foi atendida, e vale ressaltar, o empenho de várias moradoras, a exemplo de Dona Elenita.
Na gestão do Prefeito Mário de Melo Kertész e sob o Decreto 8006 de 25 de
fevereiro de1988, publicado no Diário Oficial do município de 28 e 29 do mesmo mês e
ano, foi finalmente criada a Escola Municipal da Palestina; tendo como primeira diretora a
professora Maria Valdelice Rosa Lima, (1988 – 1994), depois, pela professora Maria do
Carmo Rodrigues de Carvalho Baptista, (1994- 1999) e atualmente dirigida pela professora
Marta Maria dos Santos que juntamente com sua equipe tem como objetivo maior atender
a sua clientela através de uma educação de qualidade.
Em 1988, a instituição só oferecia o ensino fundamental do CEB (1ª série à 4ª série),
o prédio contava com sete (7) salas. Com o tempo, foi necessário ampliar a unidade escolar
em mais um prédio. Assim, foram construídas mais três salas e um banheiro e no primeiro
andar mais três salas e outro banheiro, para atender à demanda existente, possibilitando a
implantação do segmento do quinto (5ª) ao oitavo (8ª) ano. Atualmente a escola oferece a
modalidade de estudos do (1ºano ao 9º) no período diurno e no noturno a modalidade de
estudos a EJA (educação de jovens e adultos). A escola foi reformada e reinaugurada em
julho de 2016.
Abaixo, seguem fotos da unidade escolar a qual faz parte dos lócus de pesquisa
deste estudo:
Figura 5 Fachada da Escola Municipal da Palestina/Nova Fachada/2018
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Escola municipal da Palestina, localizada na cidade de Salvador, situada no bairro
da Palestina, último distrito da cidade, faz limites com a cidade de Simões Filho, tem como
logradouro Rua da Palestina, 117 CEP41300-000 estado Bahia. Fundada em 17/04/1988,
sua jornada educacional foi iniciada atingindo o fundamental I com quatro salas em prédio
pré-moldada com oito salas. Com o efetivo de 890 alunos.
Figura 6 Visita do Prefeito Imbassai na Escola da Palestina em 2009

Em 1995, as instalações da escola foram ampliadas para dezesseis salas e inserindo
o fundamental II, do sexto ao nono ano na gestão do prefeito Antônio Imbassahy, marcando
com sua presença nesta reinauguração em 2009 o seja foi inserido no período noturno.
Em 2007, ocorreu a classificação e a aprovação de quatro alunos do nono ano que
ingressaram no CEFET atual IFBA.
Figura 7 – Premiação do sucesso dos alunos

Em 2008, houve na escola um movimento que representou o luto pela gestora
Marta Mª dos Santos, que muito contribui para o crescimento desta unidade escolar em
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múltiplos aspectos, abdicando da sua vida pessoal em favor do bom andamento pedagógico
desta instituição pública. Hoje, nossa escola e comunidade estão sendo assistidas pelo
Programa Federal Saúde na Escola (PSE), sendo a pioneira na CRE Cajazeiras3.
Atualmente, a escola passou por uma ampla reforma, sendo totalmente reestruturada
e reinaugurada no ano de 2016, fruto de uma luta e cobranças e mobilizações sociais feitas
pelas famílias dos alunos e comunidade aos órgãos competentes do município, assim a
mesma foi reestruturada com mais salas de aula, uma quadra e sala de leitura. A escola passa
a ter mais importância na educação do Bairro, oferecendo educação pública em todas as
modalidades do ensino fundamental.
Portanto, a escola municipal da Palestina assume maior importância na interlocução
com os projetos e ações sociais na comunidade, como também vem atendendo a um maior
quantitativo de alunos do Bairro.
6.7 CORPORAÇÃO MUSICAL FAMUP –ESCOLA MUNICIPAL DA PALESTINA
FAMUP DE SALVADOR
Figura 8 – equipe da fanfarra – Prêmio Campeonato

Fonte: Escola Municipal da Palestina

A Corporação Musical Famup de Salvador é a inovação das bandas e fanfarras da
capital baiana, fundada desde 16 de abril de 2011, na escola municipal do bairro da Palestina
e comemora o seu 6º ano de muita luta, alegrias e conquistas.
Com seus dois títulos estaduais, a Famup de Salvador (Fanfarra), como é
carinhosamente chamada ministrada pela equipe do Regente Valteir Santos Meneses, vem
mudando a vida e a história de muitas crianças e jovens, e possamos até dizer de adultos da
comunidade e adjacências, tirando-os de várias situações de risco e violência, com a prática
da cultura do civismo, música e dança.

3

Disponível em: (http://esmunpalest.blogspot.com.br/2010/09/caracterizacao-da-escola.html)
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A Corporação leva a todo lugar que vai brilho, alegria e felicidade através de boa
música e divulgando o nome da nossa cidade de Salvador, em todas as localidades onde
esteve (Lauro de Freitas, Governador Mangabeira, Conceição do Jacuípe, São Francisco do
Conde, Feira de Santana, Araçás, entre outras.)
Desde a sua fundação, em 2011, passou por um trabalho árduo e compromissado
para com estes jovens da comunidade e adjacências de implantação da cultura da música,
num contexto no qual não havia nenhuma perspectiva sociocultural, muitos ensaios,
organização, dedicação, apoio de pais e mestres, apoio de diretriz escolar (professores,
alunos, direção, coordenadores, secretaria e equipe de serviços gerais).
Com todos esses pontos, foi possível ser realizado um sonho como uma fórmula para
que a comunidade se deleitasse e abraçasse uma causa de muito orgulho para todos. Com
determinação e apoio logístico de todos, estávamos prontos para no ano 2012 participar do
nosso primeiro campeonato junto à Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia –
LICBAMBA, sendo que em 2013 tiveram o êxito de conquistar o1º título de campeã baiana
e daí por diante com muitas apresentações cívicas, paradas e festivais como a parada dos
“02 de Julho”, data importantíssima para o estado e o desfile de 7 de Setembro, que e um
marco nacional, o aniversário da Cidade de Salvador, e outras atividades de apresentações
da banda como o Desfile de Labatur, Caminhada do Derca.
Portanto, em 2016 a banda se associou à Associação Cultural de Bandas, Fanfarras
e Filarmônicas da Bahia - ACBFFB-BAHIA com a qual teve mais um ano de glorias com
muitos títulos como o de 1º lugar na cidade de Conceição do Jacuípe e logo em seguida, o
título de Campeã Baiana, conquistado aqui mesmo na capital baiana deste mesmo ano, tudo
isso sem apoio financeiro, mas muita união. E seguimos em frente de cabeça erguida
perseverante com uma única arma que é a música para vencermos mais e mais batalhas.
Figura 9 FAMUP. Campeã Baiana ano 2016
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6.8 A ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA DANTAS COSTA
Figura 10 – Fachada da Escola Municipal Jandira Dantas

Fonte: acervo da escola municipal Jandira Dantas (2017)
A Escola Jandira Dantas Costa, situada na Rua Geraldina Fernandes, 51 - Alto da
Santa Cruz – Palestina, surgiu da necessidade de atender à demanda existente no local, já
que não existia nenhuma escola na comunidade, obrigando, assim, o deslocamento dos
alunos para Valéria e Simões Filho.
A liderança da comunidade se organizou e convenceu o Sr. Amadeu Bento de Souza,
candidato ao cargo de vereador, a comprar um local para construir uma escola. O Sr.
Amadeu comprou um terreno em frente à igreja, porém neste espaço, foi construída a
Associação de Moradores da comunidade. Então o Sr. Amadeu resolveu comprar uma casa
de um morador da comunidade e instalou a escola. A Escola Jandira Dantas Costa, foi
fundada em 1986, com duas salas de aula funcionando no lº e 2º turnos.
Em seguida, a escola foi ampliada para 3 salas. O nome da escola é uma homenagem
a mãe do ex-proprietário da casa, o Sr. Emiliano Dantas, um dos pioneiros no loteamento
da comunidade que pediu ao Sr. Amadeu para colocar o nome da professora Jandira Dantas
Costa. A unidade escolar foi mantida pela comunidade até passar a ser conveniada com a
rede estadual.
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Com a municipalização em 02/05/01, conforme portaria 126/01, a Unidade de
Ensino passou a pertencer a Rede Municipal e quem assumiu a direção foi a professora
Regina Maria Damascena Figueiredo. Atualmente, a diretora da Unidade é a professora
Luzinete Oliveira Prado dos Santos, nomeada pró-tempore, conforme portaria 393/03,
D.O.M. de 15/09/03.
A referida Unidade de Ensino atende à comunidade local, funcionando no 1º e 2º
turnos, com três salas de aulas, nos segmentos de educação fundamental do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, totalizando assim 6 turmas, com faixa etária de seis a 16 anos, devido
à inclusão. A Unidade Escolar não dispõe de área para recreação por conta do pequeno
espaço físico, pois além das três salas de aula tem somente uma cozinha e uma secretaria.
Os membros do Conselho Escolar foram eleitos pela comunidade escolar, conforme
legislação vigente e atuam com empenho, visando garantir o crescimento da Unidade
Escolar. A organização curricular respeita os critérios determinados pela LDB,
considerando a característica regional e local, a cultura, a clientela, a situação social e
econômica, contemplando os Parâmetros Curriculares Nacionais, os documentos e os
Marcos de Aprendizagem do Sistema Municipal de Ensino, buscando assegurar um ensino
de qualidade, capacitando os alunos para o exercício consciente da cidadania.
Alguns

projetos

estão

inseridos

na Proposta Pedagógica, numa

visão

interdisciplinar, e são desenvolvidos através da prática ação-reflexão-ação. Outros projetos
são realizados em parcerias com outras instituições, adequando-os à realidade da escola. Os
programas e campanhas educativas são promovidos a partir da necessidade e dos interesses
da comunidade escolar.
O corpo docente desta Unidade de Ensino é formado por cinco professoras, sendo
que todas possuem graduação em Pedagogia. A faixa etária dos docentes é de vinte e sete a
quarenta e cinco anos e o tempo de serviço na escola é de um a cinco anos. No grupo
predomina a religião evangélica e católica.
O corpo administrativo é formado pelo diretor, pelo Secretário escolar, uma
coordenadora e por mais duas funcionárias de apoio que se dividem na preparação da
merenda e na limpeza.
O corpo discente é formado por seis turmas, sendo uma de Educação infantil, grupo
cinco, e uma turma do 1º ao 5º ano. A maioria são filhos de pais separados, com renda
salarial até um salário mínimo ou desempregados. A maioria é criada pela mãe solteira que
sustenta a casa sozinha. Uma minoria é criada pelos avós. A religião predominante é a
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católica. São todos da comunidade e a Escola municipal Jandira Dantas Costa é a primeira
e única Unidade de Ensino pública do Alto da Santa Cruz, pois no ano de 2015 foi
inaugurada uma escolinha particular que atende as crianças menores com preços populares,
sem nenhum projeto ou programa de impacto social.
A professora Jandira Dantas Costa faleceu no ano de 2013 na cidade de SalvadorBahia deixando como legado sua história em prol da educação no estado e uma escola
fundada pela mesma no bairro de São Caetano em convênio com o estado.
6.9 A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA FREIRE

Imagens da Escola fonte: acervo da escola 2018

A professora Maria Rosa Campos Freire
nasceu na cidade de Santo Antonio da Gloria
– próximo a barragem de sobradinho formouse em professora em 1929 e aos 64 anos de
idade foi celebrado seus 45 anos serviços de
magistério na escola Ana Nery. Em 1979 foi
fundadora e diretora.
Viveu uma experiência na infância em que
cedeu seu pão para uma menina que chorava
de fome e sua mãe chorou pela generosidade
da filha a partir daí toda vez que conquistava
algum êxito na vida lembrava-se do “efeito do
pão” como sua velha mãe dizia.
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A Escola Municipal Maria Rosa Freire está localizada na Rua Direta da Palestina,
SN, na cidade de Salvador – CEP: 41308-000. A escola foi inaugurada em 14 de março de
1979, pelo prefeito Edvaldo Pereira de Brito e pela professora Maria Stela Pita Leite,
secretária municipal de educação na época.
A escola recebeu esse nome em homenagem à professora Maria Rosa de Mello
Campos Freire, pelos relevantes serviços prestados à educação. Nascida em 08 de junho de
1910, na cidade de Santo Antônio da Glória, estado da Bahia, filha de Sócrates Chaves
Ferreira Campos e Severina de Mello Campos. Casada com Renato Tavares Freire, teve
como fruto dessa união os filhos José Luciano Campos Freire e Eduardo Campos Freire.
Formou-se em Magistério, no ano de 1929 e começou a lecionar em 1930, na Escola Carijé,
na cidade de Nazaré das Farinhas.
No ano da inauguração, a Escola Berenice Soares da Rocha que funcionava na Igreja
católica do bairro foi desativada e seus funcionários foram transferidos para a Escola
Municipal Maria Rosa Freire, com 06 salas de aula, 01 diretoria, 01 cantina, 02 banheiros e
uma área descoberta.
Atualmente, a escola conta com 12 turmas, e neste ano atende prioritariamente a
educação infantil com alunos de 03 a 05 anos e atende precariamente à comunidade, pois as
necessidades são maiores para atendimento a esta modalidade educacional na Palestina. A
equipe é formada por diretora, vice-diretora, coordenadora, aux. Adm., 03 ASG, para
serviços gerais, 04 porteiros e uma estagiária do programa Agente da Educação, que faz um
trabalho de articulação da família com a escola.
Decreto 5.619 municipal da escola Maria Rosa Freire em março de 1979
Ordem do mérito do governo do Estado -em julho de 1977
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Quadro 8– Matriz de documentos analisados
Jornais

1. A VOZ DA
PALESTINA

Datas
Novembro de 2015
Janeiro de 2014

2. A VOZ DA
PALESTINA
Panfletos
Associação Zumbi dos
Palmares da Palestina
Diário de Vida do Sr. Jose
Antonio
Documentos
1. Autorização escrita
2. Declaração
3. Projeto Horta Escola

Fevereiro de 2015
Sem data

Texto com Charge das atitudes do
Sr. José Antonio
26/04/1977
16/02/1988
18/04/ 2014

4. Quem é Jose
Antonio?

Sem data

5. Diagnostico
Pesquisa

30/06/2008
21/07/2014
02/02/2015

6. Oficio ao MP
7. Oficio ao
Governador Rui
Costa

2014/2015
3 a 14 de junho/1992

8. Matéria do
UNICEF, na
Internet sobre a
violência na região.
9. Tratado de
Educação Ambiental
e Sustentabilidade

12. Planos das Escolas
municipais da
Palestina
13. PSF e NASF –
Programa de Saúde
na Família e o
Núcleo de apoio a
Saúde Familiar

Autorização do proprietário para a
venda de lotes na Palestina
Doação de lotes a moradores
Projeto horta Escolar proposto
pela Associação Zumbi.
Histórico da atuação do
Presidente da Associação
Pesquisa Ambiental da
Comunidade
Requerimento de Construção de
Creche na Palestina
Solicitação da Criação do Parque
Ambiental do Rio Cururipe
Mapa das desigualdades e
homicídios em Palestina e
Valéria.
Artigo de formação feito pela
Associação.

28/05/2017
2015

10. Manifestação
Técnica- INEMA
11. PPP das Escolas
municipais da
Palestina

Tema da Noticia
Palestina: a porta de entrada para
Salvador
Projeto de implantação de hortas
comunitárias.
Apresentar os parceiros da
natureza na promoção da vida

maio. /2017

Documento que trata da educação
para a sustentabilidade.
Avaliação dos impactos
ambientais da Palestina e
orientação para a implantação do
Parque ambiental.

2010-2017
2010-2017
2015-2018

Projeto Político Pedagógico das
Escolas e Planos anuais e
bimestrais.
Planejamentos dos programas nas
escolas da Palestina.
Fonte: Elaboração própria 2017
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Esta matriz traz uma síntese dos documentos pesquisados e analisados para compor
o histórico das ações articuladas pelos parceiros e associações de moradores com a escola e
a própria comunidade local, percebemos que existe materialmente atividades políticas e
sociais de articulação em prol da construção de um desenvolvimento local e de capital social
pela confiança nas ações dos representantes das organizações locais.
Desta forma, os documentos são analisados com o objetivo de evidenciar as ações
estratégicas desenvolvidas em articulação com os parceiros e organizações sociais da
Palestina com o foco no desenvolvimento local sustentável e a construção de capital social
na região, além de apontar os impactos destas ações ao longo dos últimos 04 anos.

6.10 OS ESTUDOS DOCUMENTAIS
Os

estudos documentais nos remetem à organização de uma associação de

moradores denominada de Zumbi dos Palmares, pois, segundo seu fundador Sr. José
Antonio, o nome escolhido reflete um líder negro que resistiu e liderou o maior quilombo
da história, e o bairro da Palestina pela sua população de maioria negra e liderada por
mulheres negras que representam um quilombo.
O jornal a “Voz da Palestina” é o primeiro informativo criado para divulgar as ações
da associação de moradores e sua interlocução com os órgãos públicos, inclusive com as
escolas, em que o líder e presidente da Associação, Sr. José Antonio, apresentou e
desenvolveu um projeto de hortas comunitárias que seriam implantadas junto às escolas,
com recursos do Programa mais educação do FNDE.
Os documentos nos reportam ao início das ocupações com uma declaração assinada
por George Gilberto Andrei, denominado dono da área de terra, que autoriza o Sr. Emiliano
Costa Santos regularizar por via de doações ou vendas a situação dos invasores da terra,
inicialmente localizada na comunidade do Alto de Santa Cruz. Conhecida como “Bico doce
da Palestina”, datado do ano de 1977.
Analisamos também pelos documentos que foi feita uma pesquisa por moradores,
envolvendo toda a região da Valéria à Palestina, contendo informações da fauna e da flora
do território, como também sinaliza para os danos ambientais e as ocupações irregulares
que oferecem perigo para moradores.
A associação de moradores fundada pelo Sr. José Antonio apresenta alguns
panfletos, sempre apresentando os líderes da comunidade e os aspectos da atuação da
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mesma, como também pelos ofícios encaminhados aos órgãos públicos, inclusive ao
Ministério Público, cobrando a implantação de creche para as crianças da comunidade,
porém desde o ano de 2008até hoje, esta solicitação não foi atendida pela Secretaria de
Educação da capital.
Temos também um documento oficializado solicitando ao Governo do estado a
realização de um estudo para a implantação da reserva do rio Cururipe, pois a degradação
ambiental causada pelas empresas, inclusive pela Odebrecht e BRF, vem causando grandes
prejuízos ao meio ambiente do território, este documento foi atendido pelo governo que
autorizou ao INEMA realizar o estudo, fato este que se concretiza em maio de 2017.
Desta forma, logo após receber o relatório, o Sr. José Antonio buscou o apoio das
escolas para realizar uma campanha e abaixo assinado para realizar uma petição junto ao
Ministério Público para convocar os responsáveis para a implantação da Reserva Florestal
do rio Cururipe que abastece o bairro com água potável.
Portanto, percebemos com as análises dos documentos que desde a década de 1980
que a comunidade juntamente com as escolas vem lutando por melhorias para a comunidade
e está articulação pode ser fortalecida e melhorada com ações conjuntas e esclarecimento
técnico e científico, as autoridades e as próprias escolas para dar mais apoio e ampliar a
construção de capital social para o desenvolvimento local sustentável.
Segundo Sousa (2017) presidente da associação de moradores a comunidade sempre
foi mobilizada pelas condições de moradia e existência e que os registros foram feitos por
moradores e associações, por exemplo os informativos da associação era o único instrumento
de comunicação dos direitos sociais da comunidade, até o fato da ordem judicial para a
derrubada da casa de um dos moradores que virou um fato nacional com veiculação nacional,
assim alguns problemas foram planejados para serem solucionadas pelo poder público.
Atualmente o MP (Ministério Público Estadual e Federal) estão acompanhando os
desdobramentos para a implantação da reserva florestal do rio Cururipe, conforme os
documentos e petições emitidas pela assessoria voluntária de alguns parlamentares.
Pesquisa realizada pela Unicef e publicada pelo correio24horas nas redes sociais e
na internet mapeia áreas da capital onde jovens são mais vulneráveis e a região do subdistrito
de Valéria que compõem os bairros de Pirajá e Palestina está no topo.
O lugar mais perigoso para os jovens de 10 e 19 anos em Salvador, no ano
passado, foi a região administrativa de Valéria, área periférica que abrange
também bairros como Pirajá e Palestina. Ser criança ou adolescente nessa
área representa risco bem superior em comparação a áreas nobres da
capital, segundo um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância
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(Unicef, ano 2015).

Segundo a ONG Avante nesta pesquisa publicada em 01/04/2016 pelo
correio24horas, a taxa de homicídios, na área da Valéria, em 2015, foi de 94,39 casos para
cada 100 mil crianças e adolescentes. Isso representa um aumento de 7,5% nos casos em
relação ao ano anterior, quando a taxa foi de 87,67. Enquanto isso, na região da prefeiturabairro da Barra-Pituba, a mesma taxa foi de 14,28 mortes da idade observada.

Fonte: Rolim (2014)
Esta matéria apresenta uma forte relação da ausência das políticas públicas com a
violência e o abandono em uma das regiões mais vulneráveis da capital e na Palestina que
compõe este cenário as escolas municipais analisadas desempenham um papel fundamental
para a redução deste quadro e favorecer a inclusão das crianças e jovens com a construção
de futura e consequentemente de capital social.
Outra pesquisa realizada pelo sociólogo Rolim (2014) identifica evasão escolar na
raiz da violência extrema no Brasil, pois para o autor quando a escola expulsa um aluno o
tráfico o acolhe, existe uma relação direta entre o abandono escolar com o aumento da
violência nas periferias das grandes cidades, conforme tese de doutorado do autor defendida
em 2014 na universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRS).
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Fonte:(jornal correio24h)

Os problemas apontados pelo autor, ou seja as razões da evasão escolar a primeira
seria o despreparo de professores para lidar com alunos mais vulneráveis e problemáticos,
nas periferias.
"O jovem de área de exclusão, que nunca abriu um livro e tem
pai analfabeto, tem toda uma diferença de preparação, e
grande parte dos professores não está preparada para lidar
com ele", afirma.
(Rolim, 2014 p.112)

Outro fator importante percebido, segundo o autor está na falta de conexão das
escolas com as comunidades, pois a falta de parcerias com as organizações sociais e as
famílias nas comunidades periféricas especialmente, produzem exclusão social e aumento
das desigualdades e da própria vulnerabilidade dos alunos atendidos nas escolas.
Um terceiro fator seria a própria educação oferecida pelas escolas, pois modelos
pedagógicos ultrapassados e sem uma relação com a realidade dos educandos, provocam um
estranhamento que leva ao abandono e ao aumento do desinteresse nos estudos nas escolas
da periferia dos grandes centros urbanos. Modelos educacionais "Basicamente, a mesma de
50 anos atrás", afirma o sociólogo Rolim.
Na Palestina, as escolas municipais apresentam um bom relacionamento com as
famílias e as organizações sociais na promoção de um razoável nível de qualidade
educacional, carecendo, portanto, de espaços alternativos de cultura e também para eventos
sociais e educacionais que favoreçam mais educação e inclusão social.
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7. OBSERVAÇÕES, ENTREVISTAS, PROGRAMAS E ENTIDADES PARCEIRAS
A observação inicial no território da Palestina nos remete a ver uma comunidade
dividida em dois territórios, um maior com mais recursos e outro menor mais vulnerável,
embora todo o território esteja em situação de vulnerabilidade seja social, econômica,
cultural e educacional.
O território em que existe o fim de linha de ônibus, neste caso, o maior apresenta
uma estrutura com maiores recursos socioeconômicos com duas escolas municipais e duas
escolas particulares pequenas, tem posto médico, farmácia, supermercados, feirinha e lojas
diversificadas para atender ao público etc.
Por outro lado, temos a comunidade do alto de Santa Cruz, conhecida como “Bico
Doce” da Palestina, que tem uma comunidade menor e totalmente desassistida pelos órgãos
públicos, a única instituição pública que atende às crianças é a escola municipal Jandira
Dantas Costa, uma casa adaptada para ser escola, com três quartos que servem de sala de
aula e só comportam 20 alunos.
Ao longo do tempo, esta dualidade no território vem causando uma situação de
violência, pois a discriminação interna existe nos dois lados, as facções criminosas não
aceitam a livre circulação de pessoas que moram na comunidade do “Bico Doce”, inclusive
alguns são proibidos de frequentar a escola do ensino fundamental II que é a única localizada
mais ao centro da Palestina.
A exclusão social, a violência e a vulnerabilidade atingem a todos, mas a comunidade
do Bico Doce é a mais afetada pelo abandono e pela inércia dos poderes públicos. A escola
sobrevive pela articulação da gestão escolar com a comunidade e com as parcerias com
comerciantes locais que buscam a forma de ajudar o futuro das crianças.
As entrevistas exploratórias deixam evidente uma comunidade em crise e que se
sustenta pela solidariedade e pelas necessidades de sobrevivência e as associações e
organizações de jovens que buscam alternativas para a sobrevivência e sustentabilidade
local. Nas primeiras entrevistas exploratórias com as organizações encontradas que se
articulam com as escolas encontramos as seguintes experiências;


ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ZUMBI DOS PALMARES
Organização civil sem fins lucrativos, com sede na rua Frei Benjamim, 347, fundada

em 2008, pelo Sr. José Antonio Souza, morador há mais de 45 anos, tendo chegado ao bairro
em 1969, junto com um grupo de amigos para ocupar um dos lotes no novo território que
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surgia, sendo um dos primeiros moradores para lutar em favor da comunidade e por sua
organização legal.
Em articulação com as escolas municipais desenvolve atividades diversas desde
palestras à organização de jovens e projetos socioculturais, projeto Hortas escolares, e ao
mesmo tempo, vem, ao longo deste tempo, organizando manifestações via movimentos
sociais para a melhoria da comunidade.
As ações da Associação de Moradores junto às escolas provocaram o surgimento do
AMMA e PIEC que passaram a atuar na comunidade com o foco na juventude, na cultura e
na qualificação profissional, na cultura e no desenvolvimento de atividades culturais.


AMMA/PIEC
Oficialmente, o grupo Agentes Modificadores e Mobilizadores Artísticos da

Palestina – AMMA existe desde 2012, tendo como idealizador Elder Santos, um jovem,
Arte Educador, que se mantém no grupo até os dias atuais. Ao ser entrevistado, ele explicou
que se sentia angustiado na comunidade por perceber a falta de políticas públicas de apoio
à cultura e aos jovens da comunidade. Assim, o jovem Elder convidou outros jovens para
criar o AMMA, que ainda não possui registro legal, mas tem o apoio da Associação Zumbi
dos Palmares, na pessoa do Sr. José Antonio, para representá-los legalmente.
Segundo Elder Santos, durante todo processo evolutivo do AMMA, muitos
colaboradores já contribuíram de forma significativa para o grupo, mas o auge das
atividades sociais se fortificou em 2014, com as ações juntos às escolas e ao festival de arte
e cultura na comunidade o qual se repete em 2015, com o apoio e o sucesso dos próprios
jovens do bairro.
Ainda segundo o fundador do AMMA, este movimento é formado por um grupo de
jovens que concluíram o ensino médio e outros que estão na faculdade. O grupo tem como
objetivo promover a transformação sociocultural através do talento das pessoas,
modificando suas atitudes, a fim de que eles não vivam em um estado periférico negativo,
mas sim busquem as transformações que os farão protagonistas nas ações sociais, por meio
do acesso à arte e à educação.
Ao perguntar sobre o que o AMMA utiliza para realizar suas ações na comunidade,
ele responde que acreditando no papel estruturante da arte-educação, mantém-se o foco em:
oficinas de artes(Grafite, desenho livre etc.), palestras, dança, música, teatro e etc.
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A arte e a educação possuem uma importância fundamental na inclusão social, pois
através dessas, o conhecimento de um é agregado ao de outros e assim por diante. O
AMMA é uma metodologia baseada na contribuição de PARTES, para resultar em um
TODO, que por sua vez, resultará na produção de conhecimento e pensamentos
socioculturais.
Ao ser questionado sobre qual a abordagem social era utilizada para atrair os jovens,
o idealizador respondeu da seguinte forma: “Primeiramente, questionamos o que chama a
atenção daquela pessoa e, em seguida, motivamos a querer fazer o que gosta e por fim,
provocamos a acreditar que com o que sabe fazer, poderá transformar e/ou “construir o
saber” em alguém.
O Programa de Incentivo e Enriquecimento Curricular - PIEC foi criado durante
uma reunião dos fundadores do AMMA e a sua formação foi baseada em possibilitar
conhecimento sobre assuntos relacionados à evolução pessoal de um indivíduo dentro do
meio profissional
O PIEC tem como principal valor a importância de criar uma sociedade que produz
e compartilha conhecimentos, auxiliando no crescimento de uma sociedade que acredita no
desenvolvimento intelectual como principal meio para atingir resultados dentro da cadeia
profissional.
Durante algumas análises destas entrevistas, percebo que se evidenciam na Palestina
vários grupos sociais de jovens e idosos que buscam apoio e articulação social para
promover o desenvolvimento local, embora nem todas as ações sejam eminentemente para
preservar o meio ambiente natural, mas o meio ambiente social e a convivência humana
numa comunidade abandonada pelos serviços públicos mais essenciais, sejam na educação,
na saúde, na cultura, no esporte e no lazer, pois os espaços existentes são uma construção
coletiva baseada na colaboração e na confiança mútua que se constituem num capital social.
Pensado no desenvolvimento das pessoas e na falta de recursos que elas possuem,
no território da Palestina, percebemos e evidenciamos que um grupo de moradores e jovens
reconheceram a necessidade de se unir e buscar alternativas para revolucionar as relações
sociais com projetos e ações em articulação com as escolas municipais que têm se tornado
uma forte aliada aos movimentos, em virtude das demandas e das necessidades de
organização e lutas da sociedade civil que se organiza na Palestina, conforme o quadro de
parcerias na comunidade abaixo.
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AGUAS CLARAS AMBIENTAL - CENTRAL DE TRATAMENTO E
BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
A Águas Claras Ambiental – Central de Tratamento e Beneficiamentos de Resíduos

LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada de Salvador – BA, fundada em 13/03/2013.
Sua atividade principal é Coleta de Resíduos Não-Perigosos.
Localizada no endereço Rua Gilvan do Carmo, nº 030, Santo Antonio do Rio das
Pedras, Simões Filho-Bahia. A única empresa que apresenta um projeto em articulação com
as escolas e a comunidade para promover o desenvolvimento local sustentável, pois sua
implantação no território tem o objetivo de tratar os resíduos sólidos da cidade.
Para a execução dos projetos, a empresa contratou a empresa Toca Ambiental, que
tem larga experiência nas ações sociais e ambientais, como também está envolvendo as
organizações sociais e as escolas da Palestina, nas ações. Assim, já está planejado o
desenvolvimento de oficinas de músicas no espaço da associação de moradores para alunos
e comunidade a partir do mês de abril do corrente ano.
A Toca Ambiental é uma empresa de Engenharia e Consultoria que desenvolve
programas, projetos e ações socioambientais voltadas para Empresas, Poder Público e
Terceiro Setor. Nossos serviços são realizados de forma inovadora e responsável,
comprometidos com os princípios da Engenharia e da Permacultura.
O coordenador de projetos Sr. Victor Vidal, com formação em engenharia sanitária
e ambiental e especialização em gestão sustentável e responsabilidade social, vem
desenvolvendo diversas ações em parceria com a empresa Águas Claras Ambiental e a
Escola Municipal Jandira Dantas Costa, no espaço da Associação de Moradores cedida para
a articulação com os parceiros e projetos.
A Toca ambiental desenvolve diversas oficinas, cursos e minicursos, palestras
e workshops,

de

forma

pontual

e

continuada,

para

grupos

de

pessoas,

ambientes corporativos e instituições de ensino. Essas ações e programas de
formação ambiental têm como base a Educomunicação Ambiental, e já têm planejamento
para desenvolver a partir deste ano de 2018 as seguintes ações;


Saneamento Ambiental e Saúde Pública



Saneamento e Meio Ambiente



Manejo de Águas pluviais e Drenagem Urbana



Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos



Compostagem



Agricultura Urbana
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 PSE – NASF
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da
educação e da saúde, tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes
por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento
das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da
rede pública de ensino.
Na Palestina este programa vem sendo desenvolvido em parceria com as escolas
municipais, em que uma equipe multidisciplinar do posto médico e das escolas se articulam
para desenvolver, diversas ações em prol da qualidade de vida e saúde das crianças atendidas
pelas escolas.
As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos
segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (Ministério da Saúde),
tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos
públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças e
ginásios esportivos, etc.).
No PSE do bairro da Palestina as ações locais são elaboradas a partir das estratégias
firmadas entre a escola, a partir de seu projeto político-pedagógico e a unidade básica de
saúde. O planejamento destas ações considera: o contexto escolar e social, o diagnóstico
local em saúde e das escolas que se comprometem e se inscrevem para participar das
atividades que sempre ocorrem nas escolas ou espaços cedidos da comunidade escolar.
Para o alcance dos objetivos e sucesso do PSE é de fundamental importância
compreender a educação como um conceito que promova a proteção, a atenção e o pleno
desenvolvimento da comunidade escolar.
Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção,
promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos.
Segundo a portaria publicada interministerial no 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as
regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito
Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações
Para alcançar estes propósitos o PSE foi constituído por cinco
componentes: a) Avaliação das Condições de Saúde das crianças,
adolescentes e jovens que estão na escola pública) Promoção da Saúde e de
atividades de Prevenção; c) Educação Permanente e Capacitação dos
Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens) Monitoramento e
Avaliação da Saúde dos Estudantes; e) Monitoramento e Avaliação do
Programa.
(Portaria 1.055 de 25/04/2017)
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O Programa PSE/NASF, na Palestina além de buscar integração de equipes para
efetiva intervenção na saúde dos alunos mais do que uma estratégia de integração das
políticas setoriais, o PSE se propõe a ser um novo desenho da política de educação e saúde
já que segundo a portaria Inter setorial publicada;
(1) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para a cidadania e
o usufruto pleno dos direitos humanos;
(2) permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde e
educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes; e
(3) promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade escolar
e sociedade em geral na construção e controle social da política pública.
Esta ação estratégica que vincula o posto médico e as escolas da Palestina funciona
em articulação com o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) que é composta por uma
equipe multidisciplinar para atuar junto às ações nas escolas.
O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das
Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas,
compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas
equipes.
Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem
como sua resolução, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos
usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no
aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde,
tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos territórios.
A Portaria nº 3.124/GM, de 28 de dezembro de 2012. Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Portaria nº 2.488/GM, de 21 de outubro de 2011. Redefine
os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) modalidades
1 e 2 às equipes de Saúde da Família e/ou Atenção Básica para populações específicas, cria
a modalidade NASF 2, e dá outras providências.
Os planejamentos destas ações acontecem uma vez por ano com a participação de
profissionais de saúde do posto médico da Palestina, uma equipe de coordenação do NASF
e os gestores das escolas além de um membro da comunidade civil organizada caso exista,
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caso contrário sempre participa um pai ou mãe responsável e participante do conselho das
escolas.
Na analisar a acompanhar os planejamentos e as ações desenvolvidas percebemos que os
impactos sociais e educacionais apresentam seus efeitos na comunidade, pois a forte
articulação com esta equipe que atuam na Palestina além de promover o desenvolvimento
local sustentável vem construindo um forte capital social conforme afirma Putnam (2006).

 ECOATIVOS E ECOAGENTES
São projetos propõem reflexões a educadores, alunos e comunidade sobre
sustentabilidade e consumo consciente, através de formação on-line e presencial e
articulação com a comunidade e parceiros na Palestina.
O Eco Ativos surge da participação, em 2015, do Criança e Consumo no edital
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ligado ao Programa
de Estilos de Vida e Educação Sustentáveis, com o propósito de fortalecer a
comunidade escolar para o despertar de uma nova cultura de sustentabilidade regional,
a partir de temas relacionados ao consumo sustentável, ao meio ambiente e às mudanças
climáticas.
A Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED) fez adesão ao
programa Eco Ativos e ofereceu para a rede municipal 100 vagas para as escolas que
desejassem realizar as inscrições para participar de uma amplo programa de formação
e desenvolvimento de projetos em articulação com a comunidade com o foco na
educação para sustentabilidade.
A escola municipal Jandira Dantas Costa foi a única escola do bairro da Palestina
a realizar sua inscrição pela consciência da importância desta parceria para o
desenvolvimento das ações de sustentabilidade. Assim, estamos desenvolvendo um
projeto em parceria com as organizações sociais para sua implementação ainda nest e
ano de 2018.
Por outro lado, temos a empresa águas Clara Ambiental que contratou a Toca
Ambiental para desenvolver práticas sustentáveis na comunidade em articulação com a
escola municipal Jandira Dantas Costa, e comunidade local, nesta ação estão sendo
realizadas diversas ações como pintura de muro, grafitagem, hortas comunitárias,
oficinas de artesanatos e iniciação musical de flauta doce para crianças da escola no
turno oposto as aulas regulares.
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A Toca Ambiental desenvolve oficinas, cursos e minicursos, palestras e workshops,
de forma pontual e continuada, para grupos de pessoas, ambientes corporativos e
instituições de ensino sobre os diversos temas que compõem a sua área de atuação como
Saneamento Ambiental e Saúde Pública, Meio Ambiente, Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Compostagem e
Agricultura Urbana. Essas ações e programas de formação ambiental têm como base
fundamental a Educomunicação e envolve pessoas com diferentes perfis sociais e
econômicos.
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Quadro 9 - Parcerias das Escolas na Palestina– 01

PARCEIROS
CONTRIBUIÇÕES
Associação de moradores Zumbi dos Palmares Disponibilização de espaço e realização de
palestras nas escolas sobre Medicina das Ervas –
hortas escolares – apoio aos jovens – ofícios etc.
Associação de moradores do Alto de Sta. Cruz Disponibilização de espaço para a escola/
eventos
Mercadinho do Sr. Cate
Apoio material para merenda e eventos das
crianças – festas e celebrações cívicas
AMMA – PIEC
Realização de Eventos culturais na escola e
palestras para jovens alunos.
Sr. Tamoace Dantas (fornecedor)
Apoio material para as escolas
Empresa de Veículos no Bairro
Fornecimento de transporte, eventos e aulas de
campo.
Dona Enedina Santos (ASG aposentada)

Confecção de fardamento para alunos carentes
com baixo custo e algumas doações.
Detran – Educação para o Transito
Aulas interativas permanentes de educação para o
transito com transporte e apoio material
Escola especializada de educação Inclusiva em Atendimento aos alunos com dificuldades da
Simões /filho
escola Jandira Dantas e acompanhamento
especializado.
Agente Comunitária Katia Siqueira
Empresa Randon
Rita Claudia
Bahia Gás
Todos os estabelecimentos comerciais
Aguas Claras Ambiental
Toca Ambiental

Apoio a escola Jandira Dantas Costa no
atendimento as necessidades da escola, palestras
– prevenção da saúde bucal, eventos
Doações e apoio para atendimento aos alunos
Líder comunitária apoio a escola
Oficinas para organização do NUDEC – Núcleo
de Defesa da Comunidade – palestras e apoio
Apoio as escolas- doações –etc.
Empresa de tratamento dos resíduos sólidos
instalada nas imediações do território.
Empresa de consultoria contratada pela empresa
Aguas Claras para prestar serviços de oficinas de
sustentabilidade na comunidade.

Posto Médico (PSE – NASF)
Programa Educação e Saúde nas escolas.
Campanhas de combate as doenças endêmicas no
bairro.
Fonte: Elaboração própria (2017)

Este quadro apresenta as parcerias efetivas estabelecidas pelas escolas, sendo que
algumas são bem próximas às escolas e outras são parceiros pontuais que colaboram com a
educação oferecida e na promoção de eventos que empoderam nossos alunos e favorecem o
desenvolvimento local.
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Na minha experiência profissional e na articulação com as escolas parceiras da
Palestina, apresento um quadro com alguns elementos para análise das atuações, assim, à
gestão escolar compete acompanhar os processos pedagógicos e lançar um olhar especial
para as concepções pedagógicas adotadas na escola, garantindo que esta seja democrática e
favoreça a aprendizagem do aluno e sua participação como sujeitos de transformação.
Quadro 10- Uma visão das práticas transformadores das escolas para a comunidade
PROJETOS/AÇÕES

ESCOLA

RESULTADOS E
IMPACTOS

PARCEIROS

MAIS EDUCAÇÃO
OFICINAS

JANDIRA
DANTAS
COSTA

Organização de grupos
de músicas/bandas na
comunidade.

ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES

MAIS EDUCAÇÃO

JANDIRA
DANTAS
COSTA

Organização de grupos
de capoeira na
comunidade.

ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES

FANFARRA

PIEC – Programa de enriquecimento curricular
profissional.

MUNICIPAL Criação de uma banda
PALESTINA referência na Bahia

ASSOCIAÇÃO
ZUMBI DOS
PALMARES

Ações de orientação e
MUNICIPAL
formação com os
PALESTINA
alunos da escola

GRUPO DE
JOVENS
DO BAIRRO

FESTIVAL DE ARTES/CULTURA

ESPAÇO
MUNICIPAL
Realização de festivais COMUNITÁRIO
MARIA
bimestrais com crianças
ROSA
da comunidade
FREIRE

EJA DIURNO

SMED/
Oferecimento de
MUNICIPAL
Associação/Escola
formação para Adultos
JANDIRA
no vespertino
DANTAS

RESERVA DO RIO CURURIPE

Campanha para
preservação do Rio
Cururipe

TODAS AS
ESCOLAS

SMED /
Realização de encontro
ASSOCIAÇOES
semestrais para trocas
de experiências

MOSTRA PEDAGÓGICA

OFICINA DE MUSICA
FLAUTA DOCE

ASSOCIAÇÃO
ZUMBI DOS
PALMARES

TODAS AS
ESCOLAS

JANDIRA
DANTAS
COSTA

Realização de oficina AGÚAS CLARAS
TOCA
para crianças
AMBIENTAL
matriculadas na escola
Fonte: Elaboração própria 2017
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Analisando o quadro 10, podemos articular com o pensamento de Paulo Freire (2014)
a percepção de que para agir no mundo é preciso ter respeito aos saberes do educando,
rejeitando qualquer forma de discriminação, seja pessoal ou social, estando aberto ao novo
e às possibilidades de se creditar na utopia possível de ser concretizada, pois conforme
ressalta o autor “A convicção de que a mudança é possível”(FREIRE, 2014, p. 74).
Isto significa para mim que ter convicção de que é possível a mudança, não é apenas
acreditar nas mudanças que podem ocorrer no interior da escola, e sim ter a certeza de que
de dentro para fora da sala de aula pode-se planejar e provocar a participação fora dela,
buscando resolver os problemas sociais e comunitários, por meio da participação e
organização social.
Sobre as ações realizadas pela Gestão escolar, pode-se elencar as apresentadas no
quadro a seguir:
Quadro 11– Procedimentos promovidos pelas Gestões Escolares para o Desenvolvimento
Local Sustentável.
PROCEDIMENTOS
Institucionalizar Projetos
Oriundos da Comunidade

BENEFÍCIOS

Ao institucionalizar os projetos oriundos pela comunidade é possível
dar visibilidade social e fortalecer as parcerias locais.

Realizar Culminâncias dos
Projetos com a
Realizar culminâncias públicas dos projetos sejam da escola ou da
participação de todos
comunidade fortalecem as relações e tornam públicas as ações
favorecendo a participação ativa dos sujeitos.
Produção de Boletins
Essa atividade favorece o desenvolvimento da leitura e da escrita. O
Informativos ou Jornal da aluno fica entusiasmado ao participar da escrita de matérias para esse
Escola
tipo de produção, além de ter a curiosidade de ler ou pedir para que
alguém veja o material, principalmente se tiver alguma matéria que
divulgue alguma atividade da qual participou.
Acompanhamento
Realizar o acompanhamento das ações e articular com as práticas
pedagógico dos Projetos de pedagógicas na escola. Essas atividades devem ser realizadas com
Intervenção Social
pequenos grupos e em espaços apropriados e favorecer a participação
de todos os atores
Conselho de classe e
Reuniões de Pais e Alunos

Promover reuniões com a comunidade. Para avaliar os resultados e
tomar decisões coletivas para as próximas ações e intervenções,
favorecendo a integração dos alunos e comunidade

Projetos para oferecimento Promoção de oficinas de musicalização para crianças da escola e
de oficinas de música.
comunidade no turno oposto às aulas das escolas, em parceria com a
empresa Aguas Claras Ambiental.
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PSE

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e
articulação permanente da educação e da saúde,

NASF
O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes
Núcleo de Apoio a Saúde da áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada
Família
e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família
Fonte: Elaboração própria – (2017) .

Este quadro sinaliza as ações que a educação desenvolvida pelas escolas além de
organizar a comunidade, promovem a interlocução social e o protagonismo dos jovens,
fortalecendo os vínculos de solidariedade humana e desenvolvimento de potencialidades dos
agentes sociais na localidade.
Por outro lado, também é preciso compreender que a educação é uma forma de
intervir no mundo, como afirma Freire (2014). Para intervir, o sujeito precisa ser crítico,
sendo imprescindível que a educação seja instrumentalizada para aguçar a criticidade do
aluno, de forma que ele seja capaz de intervir na sociedade em que vive.
E além de tudo, é necessário estar aberto ao diálogo, pois o diálogo requer escuta
sensível do outro, das necessidades do sujeito em formação, e assim o professor poderá
propor ações respeitando as individualidades e as diferenças sociais, configurando, assim,
uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável, podemos inferir e até denominar
que seja uma “educação sustentável” (grifo meu).
Portanto, podemos verificar que a educação para a sustentabilidade, conforme
preceituam os autores já citados neste trabalho, seja com impactos no ambiente ou na
comunidade protagoniza diversas ações de intervenção social quede fato, promove um
desenvolvimento que sustenta a própria coletividade do bairro da Palestina.
Os fatos e relatos podemos analisar no próximo tópico das análises dos dados
coletados com as entrevistas e conversas realizadas no decorrer da pesquisa e que ao serem
analisadas nas suas sutilezas demonstram resultados significativos.
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8 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA
As análises dos dados coletados nas entrevistas foram realizadas no final do ano de
2017 e início de 2018 por questões de liberação do comitê de ética da UNEB, assim
pudemos relacionar as observações participantes com as entrevistas e as análises
documentais para emitir análises mais apropriadas e correlacionadas com a realidade
objetiva na pesquisa.
Portanto, seguem os pontos mais relevantes das análises com uma visão mais
apurada do tema que permitiu a construção do produto com o foco nas dificuldades
apontadas e dos obstáculos registrados na comunicação e na integração das equipes das
escolas e dos parceiros.
8.1 QUESTÕES PROFSISSIONAIS DAS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS

Foi entrevistada uma equipe formada por 02 gestores, 02 vices-gestores e 03
coordenadoras pedagógicas que perfazem 07 profissionais, envolvendo as 03 escolas
municipais da Palestina. Assim, fizemos uma análise da percepção da equipe gestora sobre
a atuação das escolas na promoção do desenvolvimento local sustentável.
Todos os entrevistados estão com mais ou menos de 4 a 10 anos na gestão das
escolas, portanto atendendo aos requisitos de inclusão e exclusão da pesquisa, portanto se
colocaram à disposição para contribuir nas entrevistas desta pesquisa.
O objetivo da primeira questão foi realizar um levantamento das ideias e ações das
equipes gestoras sobre a participação efetiva da escola no desenvolvimento local, assim foi
feita a seguinte pergunta: Reportando-se ao conceito de desenvolvimento local sustentável
e ao papel da gestão escolar indique alguns pontos fortes da relação que a escola tem com
as práticas pedagógicas e/ou gestoras que fortalecem o desenvolvimento local
sustentável na comunidade.
Nesta questão, as equipes Gestoras afirmaram que as práticas pedagógicas que
fortalecem o desenvolvimento local estão previstas no PPP e que as escolas promovem, com
certeza, diversas atividades em parceria com a comunidade através de projetos com ações
relacionadas à sustentabilidade local, favorecendo a integração da escola, família e
comunidade.
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Quadro 12 – Práticas pedagógicas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (equipe Gestora) avaliam as práticas pedagógicas com o desenvolvimento
local .

Pontos fortes das práticas
pedagógicas que promovem o
desenvolvimento local sustentável.

Entrevistados

Entrevistado 01
Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04
Entrevistado 05
Entrevistado 06
Entrevistado 07

Indicadores

Presente no PPP
Fortalecem vínculos
Desenvolve Projetos
Integração da família
Fortalecimento social
São pontuais
Muito fracas

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Fonte: Elaboração própria(2017)

O quadro acima apresenta uma síntese dos dados coletados nas entrevistas e os indicadores
da positividade e crenças das equipes gestoras em relação aos pontos fortes que as escolas
apresentam para promover o desenvolvimento local sustentável.
Abaixo apresentamos um gráfico de barras para uma análise comparativa dos dados
apresentados no quadro acima. Utilizamos este modelo por considerarmos que representa
melhor os aspectos apresentados pela equipe gestora, dados estes que serão comparados
com os quadros das outras equipes de professores e dos parceiros locais.
Práticas pedagógicas X Desenvolvimento local
6
5

Entrevistas

5
4
3
2

Total

2
1
0
negativo

positivo

Equipe gestora das escolas
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Apresentamos alguns fragmentos importantes dos relatos da equipe gestora para
análise e comparações necessárias.
“A temática está presente no PPP da escola e faz parte do trabalho
cotidiano dos discentes”

(entrev. 01 )

“A escola promove atividades com a comunidade tais como palestras,
encontros, cinema na escola entre outros eventos para fortalecer este
vínculo entre escola e comunidade”
(entrev. 02 )
“Desenvolvimento de projetos visando mobilizar a comunidade escolar
para ações relacionadas à sustentabilidade local”
(Entrev. 03 )
“Integração família e escola através da realização do festival de cultura a
cada bimestre pela escola Maria Rosa Freire”
(Entrev. 04)
“A caminhada da primavera com o tema da preservação ambiental,
gincana escolar com temática de fortalecimento social do negro e
preservação do patrimônio público”
(Entrev. 05)

A educação para o desenvolvimento local postula formar pessoas para uma
participação ativa para que estas sejam capazes de transformar o seu entorno social. Assim
para que estas pessoas possam construir uma práxis pedagógica que promova a cidadania
ativa é necessário que esta formação, segundo Genauto (2008), comece logo no limiar das
séries iniciais, portanto, a educação para o desenvolvimento local deve essencialmente
desenvolver conhecimentos para que o sujeito possa transformar-se e transformar o seu
meio social.
Dowbor (2006, p. 12) retrata o paradoxo da Globalização e das iniciativas locais,
quanto mais o mundo se globaliza, mais surgem experiências de desenvolvimento locais, pois
a qualidade de vida na comunidade é um problema local que deve ser pensado de forma global,
embora a ação deva ser local com os atores envolvidos com as problemáticas locais.

Desta forma, as equipes gestoras das escolas afirmam que as ações locais buscam
uma perspectiva futura de superação das dificuldades de sobrevivências da comunidade,
portanto oferecer atividades conjuntas e abrir espaço para a participação das ações
pedagógicas tem como foco responder as demandas locais para a superação.
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A segunda questão teve como objetivo analisar as ações efetivas desenvolvidas
pelas escolas em parceria que geram impactos na comunidade e promovem o
desenvolvimento local, em seguida foi feita a seguinte pergunta; indique as principais ações
desenvolvidas pela escola em articulação com organizações sociais, associações ou alunos
e até ex-alunos, que podem promover o desenvolvimento local sustentável.
As equipes Gestores relataram diversas ações realizadas cada qual com suas
habilidades de atuação: Bazar Solidário, Encontro de Crianças da Palestina, Amigos da
Escola, campanhas de prevenção às doenças, em parceria com o Posto de Saúde etc. Estas
atividades estão relacionadas num quadro no capitulo que apresenta a história e as ações de
cada escola, conforme relatos abaixo;
Quadro 13 Açoes efetivas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa(equipe Gestora) avaliam a relação com a comunidade escolar e parceiros.

Entrevistados

Entrevistado 01
Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04
Entrevistado 05
Entrevistado 06
Entrevistado 07

Ações efetivas das práticas
pedagógicas que promovem o
desenvolvimento local

Indicadores

Parcerias com o Posto (PST)
Mais Educação e projetos
Desenvolve Projetos
Parceria com o DETRAN/BA
Bazar solidário e encontro de crianças
São pontuais
São fracas

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

Fonte: Elaboração própria (2017)

Neste quadro apresentamos uma síntese das respostas analisadas referente as
práticas efetivas e parcerias desenvolvidas que podem ser comparadas com a primeira
questão e que comprovam através de projetos as ações pedagógicas que provocam e
promovem o desenvolvimento local na comunidade da Palestina. Para em seguida
demonstramos com o gráfico o comparativo para analises.
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Ações efetivas X Desenvolvimento local
6

5

Entrevistas

5
4
3

2

Total

2
1
0
negativo

positivo

Equipe gestora das escolas
Elaboração própria- (2017)

Apresentamos alguns fragmentos importantes das entrevistas realizadas com a
equipe gestora das escolas analisadas.
“A nossa escola possui um bom relacionamento com o Posto de Saúde na
realização de diversas atividades no nosso espaço e nas campanhas e
passeatas de conscientização das doenças, dengue etc.”
(Entrev. O1);
“ A participação de ex-alunos na realização de projetos dentro e fora da
unidade escolar, por exemplo; monitoramento do programa “Mais
Educação” e projetos voltados à preservação ambiental”
(Entrev. 02)
“Temos parceria com o Detran, posto médico, associações e outros grupos
que reforçam esse desenvolvimento”
(Entrev. 03)
“Bazar solidário; encontro de crianças da Palestina, amigos da escola;
etc.”
(Entrev. 04)
“ Temos um trabalho que de fato ajuda a comunidade em todos os aspectos
principalmente em relação ao desenvolvimento local”
(Entrev. 05)

Na busca de garantir a participação e a melhoria da qualidade da educação oferecida
na comunidade, existem algumas atribuições4 que são publicadas nas orientações
pedagógicas para gestão escolar, na rede municipal, sendo institucionais, dentre todas as

4

Atribuições dos Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino. Versão preliminar. Salvador, maio, 2003.
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competências elencadas apenas a última apresenta alguma relação com os projetos e
parcerias de forma tímida que está descrita da seguinte forma: “Acompanhar a execução dos
projetos em parcerias com outras instituições, adequando-os à realidade da sua escola”.
Desta forma, a prática inovadora dos saberes escolares institucionalizados se inscreve
num contexto que busca reconstruir o individual e o coletivo nas instituições de ensino para
uma reforma nas relações humanas dentro e fora da escola. Para Charlot (2000apud Amorim
et. al 2012), a perspectiva da gestão inovadora dos saberes apresenta algumas dimensões,
são elas; a dimensão dos saberes sociopedagógicos, socioculturais, socioeconômicos e
sociopessoais na escola, que são saberes que circulam nas relações humanas de
aprendizagem e interação social nas comunidades.
Questão objetiva nº 1
Nesta questão objetiva, buscamos relacionar as ações pedagógicas das escolas em parceria
com a sociedade civil organizada e os valores efetivos que integram e promovem o
desenvolvimento local sustentável.

Quadro 14 Indicadores das ações pedagógicas X Desenvolvimento local
Como-os sujeitos da pesquisa (equipe Gestora) classificam a escola em termos de educação para o
desenvolvimento local .
INDICADORES
1. Integra valores para uma vida sustentável.
2. Interage com a comunidade local.
3. Incentiva a participação cívica/política.
4. Assume a interdisciplinaridade na sala de aula.
5. Encara os alunos como sujeitos que simultaneamente
aprendem e ensinam.
6. É permeável às mudanças.
7. Promove a integridade ecológica.
8. Apela à justiça social e económica.
9. Afirma a igualdade e a equidade de gênero
10. Promove uma cultura de tolerância e de não-violência.
11. Encara a prevenção dos problemas ambientais como o
melhor método de proteção do ambiente.
12. Ensina a pensar criticamente e fazer escolhas.

Muito
mau

Mau

0
0
0
0

0
0
0
1

1
1
1
0

5
3
3
5

1
3
3
1

0

0

1

3

3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
5
2
1
0

5
2
3
6
5

0
0
2
0
2

0

0

2

4

1

0

1

6

0

0

Razoável Bom

Muito
bom

Fonte: Elaboração própria(2017)

Este quadro acima, temos algumas questões objetivas para classificação segundo o nível de
importância para cada membro das equipes gestoras, sendo que esta equipe é formada por
gestores, vices-gestores e coordenadores.
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Indicadores das ações pedagógicas X desenvolvimento local.
7
6
5
4
3
2
1
0

Muito mau
Mau
Razoável
Bom

Muito bom

Fonte: Elaboração própria (2017)

Nesta questão a equipe gestora apresenta elevados graus de consciência ecológica e
afirmam que os trabalhos pedagógicos das escolas promovem e desenvolvem atitudes
sustentáveis na comunidade local. Sendo que os aspectos mais fortes são a integração de
valores para uma vida sustentável, são permeáveis as mudanças, promovem a cultura da não
violência e ensina a pensar criticamente e a fazer escolhas, de forma interdisciplinar, estas
ações são consideradas como boas e as demais como razoáveis, quando esse que se
configuram altos graus de participação.
A gestão das escolas da Palestina lançam mão dos saberes sociopedagógicos sejam
no interior das escolas, como na relação com a comunidade, pois as ações pedagógicas são
pautadas nas concepções dos saberes sociopedagógicos, socioculturais, socioeconômicos e
sociopessoais que sustentam os processos de aprendizagem na comunidade local.
Questão objetiva nº 2
Nesta questão a pesquisa procura analisar a teoria do capital social e as práticas
pedagógicas das escolas como promotora da construção do capital social conforme Putnam
(2002).
A teoria do “capital social” de Putnam (2002) defende a tese de que sociedades com
elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre seus membros
e instituições atingem níveis de bem-estar social superiores.
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Quadro 15 – Indicadores de Capital Social X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (equipe Gestora) avaliam a participação, confiança e solidariedade da escola
Muito
mau

Mau

Razoável

Bom

Muito bom

0

1

1

4

1

2. Utilizam o seu direito de participação eleitoral nos
conselhos escolares e etc.

0

0

1

5

1

3. Participação das reuniões de pais e professores na
escola.

0

0

1

6

0

4. Articulação com Associações de moradores e outras
organizações.

0

1

3

2

1

0

0

4

3

0

0
0
0
0
0
0

0
3
0
1
0
0

4
3
5
6
5
5

2
1
1
0
2
2

1
0
1
0
0
0

0

0

6

1

0

0

5

2

0

INDICADOR
1. Participação com frequência
socioculturais a Escola.

nas atividades

5. Nível de consciência cívica e participativa para
resolução dos problemas da escola.
6. Nível de acessibilidade escolar.
7. Redução da produção de resíduos?
8. Infraestruturas Básicas (saneamento, água).
9. Transportes coletivos.
10. Segurança-Criminalidade.
11. Autoestimas alunos e comunidade.
12. Agem com responsabilidade e cuidados no
presente, prevendo as gerações futuras.
13. Aceitam as diferenças na escola e comunidade?

0

Fonte: Elaboração própria (2017)

Neste quadro sintetizamos as respostas dadas pelas equipes gestoras das escolas sobre
as ações efetivas que podem ser consideradas pelos graus de importância para o
desenvolvimento local, servindo como parâmetro e confirmação das respostas emitidas no
primeiro quadro.
Portanto, os dois quadros seguidos dos gráficos servem para confirmação dos dados
e visualização gráfica do pensamento da equipe gestora em relação ao tema da pesquisa,
assim podemos perceber uma coerência das respostas, ao fazermos as análises destes dados,
No gráfico evidenciamos que a avaliação da equipe gestora em relação a maioria dos
indicadores estão de razoável e bom, portanto um elevado nível de consciência e convicção
de que as ações pedagógicas desenvolvidas pelas escolas de fato desempenham uma função
importante na comunidade para o desenvolvimento.
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Indicadores de capital social X desenvolvimento local.
7
6
5
4
3
2
1
0

Muito mau
Mau
Razoável
Bom
Muito bom

Elaboração própria –(2017)

Após as entrevistas com as equipes gestoras das escolas, podemos analisar que elas
apresentam elevados graus de comprometimento das práticas pedagógicas com o
desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do capital social, as quais são construídas
nas relações com a comunidade ao longo da existência das escolas, portanto, as respostas
são em sua maioria um indicativo da qualidade como razoável à boa.
Podemos até confirmar pelas investigações teóricas e empíricas que a circulação dos
saberes e a sua apropriação nas escolas e comunidade da Palestina produzem capital social
na concepção da teoria do capital social de Putnam (2002), a qual defende a tese de que
sociedade com elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre
seus membros e instituições atinge níveis de bem-estar social superiores.
8.2 QUESTÕES PROFSISSIONAIS DAS EQUIPES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS

Foram entrevistados uma equipe formada por 13 professores, envolvendo as
seguintes escolas; municipal da Jandira Dantas, municipal da Palestina e municipal Maria
Rosa Freire. Assim, fizemos uma análise da percepção da equipe de professores sobre a
atuação das escolas na promoção do desenvolvimento local sustentável e na construção de
capital social.
As escolas municipais da Palestina atendem quase a totalidade dos alunos
matriculados do bairro, este dado chega a ser quase 100 por cento das matriculas registradas,
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apenas duas escolinhas privadas atendem um pequeno percentual de crianças da educação
infantil.
Os professores foram selecionados conforme os critérios de inclusão e exclusão,
sendo que nem todos se colocaram à disposição para participar, pois sempre buscamos a
totalidade dos professores, mesmo assim a maioria respondeu as questões e os mais antigos
colaboraram muito com os dados para as análises das ações realizadas pelas escolas ao longo
do tempo.
A escola municipal Jandira Dantas Costa, todos os professores participaram. Pois
nesta escola a relação com a comunidade segundo as entrevistas são mais fortes, sem
desconsiderar a atividades de impacto no território desenvolvidas pelas outras duas escolas
que ficam mais centralizadas no bairro da Palestina.
Na primeira questão o foco da pergunta foi pautado nas questões pedagógicas
desenvolvidas e sua relação com o desenvolvimento local sustentável em articulação com
as organizações sociais da comunidade, especificamente os pontos fortes que se repetem
ano após ano e de fato podem ser descritos como potencializadoras do desenvolvimento
local.
Declarando que a relação das escolas com a comunidade é muito forte, com ações e
práticas efetivas de parcerias e com desenvolvimento de campanhas diversas. Os
professores em sua grande maioria atestam que a escola está aberta para a comunidade, as
organizações, sociais, além dos pais e alunos, conforme os relatos abaixo:
No quadro abaixo, realizamos a tabulação e sistematização dos dados para uma
análise dos aspectos positivos e negativos das respostas dos entrevistados, assim podemos
verificar que a maioria dos professores apontam diversos aspectos positivos nas relações
sociais e nas práticas pedagógicas que promovem o desenvolvimento local.
Quadro 16 – Práticas pedagógicas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (professores) avaliam as práticas pedagógicas com o desenvolvimento local

Professores Entrevistados
Entrevistado 01
Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04
Entrevistado 05
Entrevistado 06

Pontos fortes das práticas pedagógicas que
promovem o desenvolvimento local

Possui parcerias e projetos
Desenvolve ações em sala
Ações feitas ajudam na sustentabilidade
Escola aberta ao diálogo com parceiros
Relação escola e comunidade forte
Prática sustentável a conservação da
escola

Indicadores
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
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Entrevistado 07
Entrevistado 08

Passeatas em prol da preservação
Reuniões e palestras constantes para os
pais
Articulação com parceiros e associações
Projetos com outros órgãos para ações
Não percebe e nem vê nada relacionado
Não acredita que exista isso na escola
Se existe não tem impacto algum

Entrevistado 09
Entrevistado 10
Entrevistado 11
Entrevistado 12
Entrevistado 13

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

Fonte: Elaboração própria

No gráfico abaixo, demonstramos a relação dos pontos negativos e positivos das
práticas pedagógicas e suas relações com o desenvolvimento local na comunidade da
palestina, uma síntese das análises dos dados obtidos nos questionários da equipe de
professores das escolas municipais do bairro da Palestina.

Práticas Pedagógicas X Desenvolvimento local
12
10

Entrevistas realizadas

10
8
6
4

3

2
0
Negativo

Positivo

Fonte: Elaboração própria (2017)

Apresentamos alguns fragmentos importantes das falas e declarações das
entrevistas realizadas com a equipe de professores das escolas municipais.
“A escola ajuda na conscientização dos alunos para o cuidado do local
onde vivem e possui parcerias com projetos, associações e ONG”
(Entrev. 01)
“Por ficar situada em um espaço adaptado a escola desenvolve essas
ações mais no campo da teoria em sala de aula”
(Entrev. 02 )
“As ações feitas na escola servem como base de orientação para os
discentes terem características do que é sustentabilidade e esses conceitos
são adquiridos em sala de aula”
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(Entrev. 03 )
“ O maior ponto positivo é que a escola é aberta a diálogos e a ouvir a
comunidade”
(Entrev. 04 )
“ A relação escola e comunidade é muito forte mais ainda falta ações
que devemos alertar a comunidade para diversas situações”
(Entrev. 05)
“A escola tem como prática sustentável a conscientização da
conservação e limpeza do ambiente escolar”
(Entrev. 06)
“Promoção de passeatas em defesa do meio ambiente incentivando o
processo de preservação”
(Entrev. 07 )
“ Realização de projetos de pesquisas junto com a comunidade
local...reuniões e palestras constante para os pais”
(Entrev. 08)
“articulação constante com ex- alunos e associações de moradores para
promover o desenvolvimento local”
Entrev. (09 )
“Diversos projetos com outros órgãos que tem ajudado toda a
comunidade a viver melhor e respeitar a equipe de professores e
funcionários”
Entrev. (10 )

Nesta questão, os professores afirmaram que a escola promove atividades em
parceria com os alunos através de projetos com ações relacionadas à temática, favorecendo
a integração da escola família e comunidade. A Escola trabalha a conscientização dos alunos
para o cuidado com o local onde vivem e que estas ações estão mais desenvolvidas em sala
de aula.
A educação para o desenvolvimento local postula formar pessoas para uma
participação ativa para que estas sejam capazes de transformar o seu entorno social. Assim
para que estas pessoas possam construir uma práxis pedagógica que promova a cidadania
ativa é necessário que esta formação, segundo Genauto (2008), comece logo no limiar das
séries iniciais, portanto a educação para o desenvolvimento local deve essencialmente
desenvolver conhecimentos para que o sujeito possa transformar-se e transformar o seu
meio social.
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As respostas dos professores estão focadas mais nas práticas em sala de aula, pois
esse é o lócus de sua práxis pedagógica, mais essa prática é provocada por um planejamento
estratégico que sempre culminam com as campanhas e mobilizações que são realizadas na
comunidade da Palestina.
Na segunda questão a pesquisa buscou verificar as principais ações e projetos
desenvolvidos em parceria com a sociedade civil organizada, isto é, as associações e
organizações de jovens e afins da comunidade. A questão sugere que indique as principais
ações desenvolvidas pela escola em articulação com organizações sociais, associações,
alunos e ex-alunos que podem promover o desenvolvimento local sustentável.
As ações sempre em parcerias com as organizações e posto médico e a comunidade
local, ex-alunos e promoção de campanhas diversas e a manutenção da banda fanfarra da
Palestina que apresenta um exemplo de sucesso e de construção social coletiva entre a escola
e comunidade local. Conforme relatos abaixo;
No quadro abaixo, apresentamos a análise dos pontos fortes das práticas
pedagógicas, isto é, as ações efetivas realizadas pelas escolas que podem comprovar seus
impactos no desenvolvimento local.
Quadro 17 Ações efetivas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (professores) avaliam a relação com a comunidade escolar e os parceiros
locais,

Professores Entre.

Pontos fortes das práticas pedagógicas que promovem o
desenvolvimento local

Percentual

Entrevistado 01
Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04

Projetos bimestrais acerca do tema na escola

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Entrevistado 05
Entrevistado 06
Entrevistado 07
Entrevistado 08
Entrevistado 09
Entrevistado 10
Entrevistado 11
Entrevistado 12
Entrevistado 13

Realiza alguns projetos com a comunidade
Os Projetos Feitos servem como reflexão
Existem ex-alunos que estão formados ou em
formação que interagem com a escola.
Parcerias com o Posto (PST) e agentes comunitários
Desenvolve o Mais Educação e projetos
Desenvolve Projetos “Banda Fanfarra”
Parceria com o DETRAN/BA e Cinemas
Bazar solidário e encontro de crianças
Parcerias com a Associação e o AMMA
Algumas parcerias que podem ajudar
As passeatas e caminhadas que alertam
Não vejo Nenhuma relação com o tema

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

Fonte: Elaboração própria
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No gráfico abaixo, apresentamos a relação dos pontos positivos e negativos
respondidas pelos professores e os impactos das mesmas na promoção do desenvolvimento
local na comunidade.

Entrevistas realizadas

Ações efetivas X Desenvolvimento local
12

10

10
8
6
4

3

2
0

Negativo

Positivo

Elaboração própria
“Projetos bimestrais acerca do tema a escola, projetos realizados com a
participação de alunos e ex-alunos para reciclagem, coleta seletiva, hortas,
e peças teatrais”
(Entre. 01)
“A escola tem um bom relacionamento com a associação de moradores e
realiza alguns projetos com a comunidade”
(Entre. 02 )
“Os projetos que são feitos na escola servem como reflexão para o
cotidiano dos alunos”
(Entre. 03)
“Neste quesito a escola está bem servida há muitos ex-alunos que estão
formados ou em formação e quando podem tentam interagir com a
comunidade escolar. O que falta é articulação de um projeto especifico
para enfim ser colocado em prática”
(Entre. 04)
A relação escola e comunidade é muito forte mais ainda falta ações que
devemos alertar a comunidade para diversas situações...”
(Entre. 05)
“A escola tem como prática diversas parcerias com o posto médico e as
agentes comunitárias no ambiente escolar”
(Entre. 06 )
“Promoção de passeatas em defesa do meio ambiente desenvolvendo o
Mais Educação e projetos no processo de preservação”
(Entre. 07 )
“ Realização de projetos de pesquisas junto com a comunidade local, a
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banda fanfarra que faz um processo de inclusão muito bom e palestras
constante para os pais”
(Entre. 08)
“Articulação constante com ex- alunos e associações de moradores para
promover o desenvolvimento local e ações com o Detran e o cinema
realizado.
Entre. 09 )
“Diversos projetos como, Bazar solidário e os meninos do AMMA que
ajudam muito a escola”
Entre. 10 )

As professoras relataram diversas ações realizadas cada qual com suas habilidades
de atuação: Bazar Solidário, Encontro de Crianças da Palestina, Amigos da Escola,
campanhas de prevenção, projetos de coletas seletivas etc. todas com respostas similares e
relacionadas com a temática de forma positiva, tanto nas relações com os parceiros como
nas ações pedagógicas que partem das escolas para a comunidade.
Dowbor (2006) retrata o paradoxo da Globalização e das iniciativas locais, uma vez
que quanto mais o mundo se globaliza, mais surgem experiências de desenvolvimento local,
pois a qualidade de vida na comunidade e nas cidades é um problema local que deve ser
pensado de forma global.
Educação Gestão e Desenvolvimento Local, através de exemplos claros
de que é possível não só pensar, mas é possível agir, agir inicialmente com
os atores que querem e assim a ação coletiva ganhará força ao longo do
tempo e todos poderão ser envolvidos numa nova proposta de construção
da cidadania e do conhecimento e da sustentabilidade de nosso planeta
(DOWBOR, 2006, p.15).

Para os professores suas ações no interior das escolas apresentam um impacto no
mundo exterior, pois estão formando as futuras gerações com mais consciência do seu papel
na transformação da comunidade local, as crenças nas falas são perceptíveis na medida em
que eles sonham junto com as crianças e as famílias que estão contribuindo para um futuro
melhor através da educação oferecida colaborada por todos inclusive as famílias.
A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente
vinculada a esta compreensão, e a necessidade de se formar pessoas que
amanhã possam participar de forma ativa das iniciativas capazes de
transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas construtivas
(DOWBOR, 2006 p. 05)
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Promover o desenvolvimento local não significa voltar às costas para os processos
mais amplos, inclusive, planetários: significa utilizar as diversas dimensões territoriais,
segundo os interesses da comunidade. O significado para esses professores é fazer de dentro
para fora das escolas para a comunidade, é na formação das crianças das series iniciais que
se planta o homem do futuro cuidador do seu entorno e ativo transformador do mundo
partindo do local para o global.
Quadro 18 Indicadores das ações pedagógicas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (professores) classificam a escola em termos de educação para o
desenvolvimento local.

INDICADOR

Muito mau

Mau

Razoável

Bom

Muito bom

1. Integra valores para uma vida sustentável.

1

2

3

6

1

2. Interage com a comunidade local.

0

1

2

9

1

3. Incentiva a participação cívica/política.

0

1

3

8

1

4. Assume a interdisciplinaridade na sala de aula.

0

1

2

6

4

5. Encara os alunos como sujeitos aprende.
A que simultaneamente aprendem e ensinam.

0

0

3

5

5

6. É permeável às mudanças.

0

0

3

9

1

7. Promove a integridade ecológica.

0

2

4

7

0

8. Apela à justiça social e económica.

0

0

4

4

5

9. Afirma a igualdade e a equidade de género.

0

0

1

6

6

10. Promove uma cultura de tolerância e de nãoviolência.

0

0

1

5

7

11. Encara a prevenção dos problemas ambientais
como o melhor método de proteção do ambiente.

0

1

2

7

3

12. Ensina a pensar criticamente e a fazer escolhas.

0

0

1

7

5

Fonte: Elaboração própria (2017)

O quadro acima sintetiza os dados dos questionários respondidos pelos
professores em números efetivos com suas respectivas avaliações de acordo com as
percepções da equipe de professores, no gráfico abaixo podemos visualizar o otimismo
elevado da equipe no que tange as suas práticas e a função da escola como elemento
fundamental na promoção do desenvolvimento da comunidade da Palestina.
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Indicadores das ações pedagógicas X desenvolvimento local.
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Razoável
Bom
Muito bom

Elaboração própria –(2017)
_______________________

Neste quadro os indicadores de coesão social, igualdade, conservação, e participação

cívica e política apresentam altos graus de mobilização são apontados pela maioria dos
professores como pontos fortes para o desenvolvimento local.
As escolas municipais foram implantadas por necessidade de mobilização social e
política da comunidade que por diversas vezes bloqueou a BR 324 para atingir os meios de
comunicação de massa e a atenção do governo para a comunidade.
Nesse contexto, a educação exerce um papel fundamental, pois na concepção do
Banco Mundial (2002, p. 38): “Os investimentos em educação podem transmitir mensagens
culturais e construir a coesão social”.
Portanto, esta questão objetiva nos apresenta dados convincentes do papel
desempenhado pelas escolas municipais da Palestina, além de que foram constituídas por
força de organização comunitária e permanecem como elementos de disseminação de
desenvolvimento social, cultural e sustentabilidade.
Questão objetiva nº 2
Nesta questão buscamos analisar os conceitos de capital social e as práticas
pedagógicas das escolas como foco no desenvolvimento local sustentável relacionadas as
atitudes e graus de envolvimento das equipes sejam as escolas e ou os parceiros.
A teoria do “capital social” de Putnam (2002) defende a tese de que sociedades com
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elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre seus membros
e instituições atingem níveis de bem-estar social superiores.
Quadro 19 – Indicadores de Capital Social X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (professores) avaliam a participação, confiança e solidariedade da
comunidade.

INDICADOR

Muito mau

Mau

Razoável

Bom

Muito bom

0

0

6

5

2

2. Utilizam o seu direito de participação eleitoral nos
conselhos escolares e etc.

0

0

2

10

1

3. Participação das reuniões de pais e professores na
escola.

0

0

2

7

4

4. Articulação com Associações de moradores e outras
organizações.

0

2

3

6

2

5. Nível de consciência cívica e participativa para
resolução dos problemas da escola.

0

2

6

3

2

6. Nível de acessibilidade escolar.

0

1

8

4

0

7. Redução da produção de resíduos?

1

3

5

3

1

8. Infraestruturas Básicas (saneamento, água).

0

4

6

2

1

9. Transportes coletivos.

0

4

6

2

1

10. Segurança-Criminalidade.

1

4

4

4

0

11. Autoestima dos alunos e comunidade.

0

2

3

8

0

12. Agem com responsabilidade e cuidados no presente,
prevendo as gerações futuras.

0

3

4

4

2

13. Aceitam as diferenças na escola e comunidade?

0

0

6

3

4

1. Participação com
socioculturais Escola.

frequência

nas

atividades

Fonte: Elaboração própria (2017)

Neste quadro acima, analisamos a relação das práticas pedagógicas e das ações da escola
com a construção de capital social conforme a teoria desenvolvida por Putnam (2002),
percebemos um elevado nível de consciência cívica e participação cidadã dos alunos,
segundo a análise do gráfico abaixo.
Podemos evidenciar um elevado grau de participação e envolvimento dos alunos e parceiros
locais nas ações pedagógicas e preocupação com o desenvolvimento local sustentável,
segundo a visão dos professores das escolas pesquisadas.
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Indicadores de capital social X desenvolvimento local.
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Fonte: Elaboração própria - 2017

Nestes quadros, podemos evidenciar elevados graus de confiança e consciência
cívica na comunidade onde estão localizadas as escolas municipais da Palestina, inclusive
com as empresas mais próximas que têm parcerias diversas com as escolas na oferta de
projetos e atividades educativas complementares no espaço cedido pela associação de
moradores e outros espaços cedidos pelas organizações comerciais.
Segundo Coleman (1988), o capital social afeta as comunidades por meio de quatro
características: 1) obrigações e expectativas, ou confiança interpessoal por meio de
transações cooperativas; 2) potencial de informação, que podem levar à maior
conscientização e cooperação para o bem da comunidade; 3) normas e sanções efetivas,
para priorizar os interesses coletivos acima do individual, sob pena de enfrentar sanções
comunitárias; 4) relações de autoridade, a pessoa tem de ter capital social disponível na
forma de direitos de controle das atividades de uma pessoa sob a sua autoridade.
Nesta perspectiva as escolas municipais da Palestina apresentam elementos que
apontam para as características elencadas por Coleman, pois as obrigações e expectativas
das famílias com a educação dos seus filhos que são depositadas nas escolas são relevantes,
a educação oferecida apresentam normas de conduta que impõem um modelo de
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comportamento de cuidado com o meio ambiente interno nas escolas que impactam o
ambiente externo inclusive nas relações sociais de confiança e respeito.
Podemos brevemente definir que os pontos principais dos debates em torno do
conceito de capital social apontam para três variáveis principais: a confiança, a cooperação
e a participação. A confiança alimenta a previsibilidade das relações sociais e, por sua vez,
gera a cooperação entre as pessoas. A cooperação, por sua vez, alimenta a confiança e a
reciprocidade entre os membros das associações e incrementa a participação em associações
de bairros e comunitárias.
Portanto, além de Putnam (2002), Coleman (1988) também apresenta pontos que
confluem para atitudes e comportamento que são perceptíveis e construídos através da
educação pública municipal desenvolvida pelas escolas na Palestina.
8.3 QUESTÕES ANALISADAS SOBRE OS PARCEIROS E ASSOCIAÇÕES
Foi entrevistada uma equipe formada por 06 pessoas que lideram algumas
organizações sociais no bairro sendo: 02 lideranças das Associações de Moradores uma do
Bico Doce e outra da Associação Zumbi dos Palmares, mais 02 profissionais que atuam
junto à escola com projeto da músicas/Banda e 02 jovens ex- alunos das escolas que atuam
nas organizações culturais o AMMA, perfazendo o total de 06 pessoas que atuam nas
escolas, assim fizemos uma análise da percepção da equipe de parceiros externos sobre a
atuação das escolas na promoção do desenvolvimento local sustentável, buscando apontar
os obstáculos a participação, na comunicação e na integração junto às equipes das escolas.
Na primeira questão apresentada à equipe de parceiros externos às escolas a mesma
pergunta antes respondida pelas equipes gestoras e professores foram respondidas pelos
agentes externos, sendo que antes foi feita uma explanação pelo pesquisador e
acompanhamento para diminuir as dúvidas.
Portanto, todos se colocaram à disposição para responder e foram os mais acessíveis
para responderem às questões das pesquisas, tivemos mais dificuldades com os profissionais
de educação, isto é, professores e coordenadores e até alguns membros da equipe gestora
apresentaram alguma resistência, mais os parceiros fizeram questão de participar e ainda
pediram que colocassem na pesquisa os relatos e os anseios informados por eles.
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Fonte: jornal a Tarde ano 2003

Esta imagem acima revela o grau de confiança, gratidão, da comunidade com o
“Herói da Palestina” ilustre desconhecido que se negou a cumprir uma ordem judicial para
demolir a casa de uma das moradoras do bairro, a moradora era funcionária da escola
municipal da Palestina.
Por um lado, a funcionária agradecida pelo ato do maquinista que também se
solidarizou com a situação dela e por outro lado temos ações sociais realizadas na
comunidade em parcerias com escolas, posto médico e comunidade local.
Portanto, esta matéria apresenta a forte relação da comunidade da Palestina com as
organizações sociais especialmente a escola que sempre foi espaço de convivência de
encontros para que as ações sejam realizadas.
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Quadro 20 Práticas pedagógicas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (parceiros) avaliam as relações das equipes das escolas com eles nas
atividades locais. .

Entrevistados
Entrevistado 01
Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04
Entrevistado 05
Entrevistado 06

Pontos fortes das práticas pedagógicas que
promovem o desenvolvimento local

Não existem pontos fortes relevantes, há
uma lacuna que separa.
Poucos pontos fortes, pouco apoio a
Fanfarra
Falta apoio para as lutas comunitárias.
A mobilidade não é incentivo as atividades
dentro e fora da escola
O ensino é bom mais é pouco
Pouca abertura da maior escola do Bairro

Ind.

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Indiferente

Segundo o líder do AMMA (Agentes Modificadores e Mobilizadores Artísticos).
“...não existem pontos fortes relevantes, existe ainda uma lacuna que separa a escola da
comunidade...a escola pode ser cedida para ação social bem como para oficinas, mais só
ceder o espaço é pouco não é parceria precisamos de mais de apoio institucional...”
(Entre. 01)

“Não existem pontos fortes na relação da escola com as organizações pelo
menos em relação a Fanfarra da Escola, falta apoio, horário de ensaio e
existe muitas críticas aos ensaios da banda na escola”
(Entre. 02 )
“Poucos pontos fortes, antes tínhamos mais acesso às escolas,
colaboravam mais com as lutas comunitárias, hoje é apenas reuniões de
pais e mestres”
(Entre. 03)
“ A mobilidade com os moradores do bairro não é incentivo as atividades
dentro e fora da escola”
(Entre. 04 )
“O ensino da escola é bom, mais o incentivo para a participação e
utilização do espaço da associação para o desenvolvimento da
comunidade, mais é pouco”
(Entre. 05)

Nesta questão, as equipes de parceiros entrevistadas afirmam que a relação das
escolas com a comunidade vem da qualidade do próprio ensino e da boa relação com a
comunidade, por um lado, já por outro a mobilização da comunidade com as campanhas,
apoio e incentivos diversos, foram muito fortes no passado, pois no presente precisam ser
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revistas, por exemplo, apoio à banda-fanfarra que tem dificuldades de organização e
fortalecimento, falta de comunicação, dificuldade de cessão de espaços da escola para as
organizações e planejamento individualizado.
As organizações sociais compreendem que estar em grupo é um estado recorrente
na vida humana, porém os desafios relacionais são inúmeros, sobretudo, em uma sociedade
regida pela lógica do capital que possui estruturas ideológicas e sistemáticas educativas que
fomentam comportamentos dentro de uma lógica mercantil.
(...) é voltada para estimular o individualismo, para fomentar a
competição, para enaltecer a concorrência, para premiar pela
produtividade e punir pelos resultados não desejados, permitindo, assim,
selecionar os mais aptos e mais adaptados, de acordo com os valores
vigentes nessa sociedade – uma educação para a subserviência
(ORSO, 2008, p.51).

Ao tratar da educação, Orso (2008) aponta os elementos educativos peculiares da
sociedade capitalista (reforço ao individualismo incentivo à competição, naturalização dos
fenômenos). Dentro deste cenário, é notório que o trabalho em grupo associativo traz
grandes desafios. Atualmente, percebe-se que os obstáculos mais recorrentes são os
relacionados à comunicação e à aprendizagem.
Desta forma, as organizações apresentam uma fragilidade nas relações com as
escolas partindo da percepção de um individualismo inerente às organizações educativas
institucionalizadas e regidas por regimes próprios e burocráticos que dificultam uma
horizontalização das ações e fortalecimento dos vínculos entre os mesmos.
Ao interagir com o mundo, motivado pela necessidade, este sujeito promove uma
experiência de aprendizagem. A interação é inevitável para satisfação da necessidade, sendo
este o processo que propicia a vida do homem, se o sujeito não interage com o outro ou
natureza para satisfazer as necessidades, ele não sobrevive ao ambiente e ao meio.
Nesta segunda questão tivemos como objetivo a análise das principais ações
desenvolvidas pela escola em articulação com organizações sociais, associações ou alunos
e até ex-alunos que poderiam promover o desenvolvimento local sustentável.
Ao longo dos últimos 05 anos foram estabelecidas Parcerias com as organizações e
posto médico e a comunidade local, ex-alunos e para promoção de campanhas de interesse
das escolas, professores e alunos, cessão dos espaços das escolas para oficinas e reuniões
de interesse da associação de moradores Zumbi dos Palmares e AMMA. Também a
fundação da Banda Fanfarra que foi um ícone para a comunidade local; conforme relatos
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abaixo;
Quadro 21 Ações efetivas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (parceiros) avaliam a integração nas relações comas escolas da comunidade.

Entrevistados

Pontos fortes das práticas pedagógicas
que promovem o desenvolvimento local

Entrevistado 01

A própria integração com o espaço da positivo
associação.
Toda ação é positiva, mais falta apoio negativo
para a Fanfarra.
Um regime Militar não existe negativo
Integração
Pouco Apoio só abaixo assinado para... negativo
Poucas ações com efetiva participação negativo
Algumas escolas apresentam boa Indiferente
vontade
Fonte: elaboração própria

Entrevistado 02
Entrevistado 03
Entrevistado 04
Entrevistado 05
Entrevistado 06

Indicador

Neste quadro apontamos a avaliação de um grupo de lideranças das organizações sociais
que efetivamente tiveram uma relação de parceria para diversas ações conjuntas com as
escolas e percebemos uma alta carga de negatividade, nas relações pessoais e sociais,
conforme verificamos não só nos questionários mais nas falas e nas observações ao longo
dos anos na comunidade da Palestina.
Portanto, o gráfico abaixo demonstra as inversões dos valores a atitudes em relação aos
dados das equipes gestora e dos próprios professores que acreditam numa relação harmônica
e tranquila com as parcerias e organizações sociais.
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Fonte: Elaboração própria (2017)

Apresentamos alguns relatos dos entrevistados e suas percepções com as relações
das escolas com as organizações e mesmo as relações pessoais vivenciadas por cada um
deles;
“A própria integração da escola com a comunidade ao utilizar o espaço da
associação e oferecer mais educação e cultura para todos... isto é aqui na
comunidade do Bico Doce, não vejo isto nas outras escolas...”
(Entre. 01)
“Toda ação é positiva... as mães pedem para seus filhos participarem das
atividades da banda como forma de afastarem-se da marginalidade e das
drogas, mais a escola não dá o apoio necessário para acolher a todos...”
(Entre. 02)
“Classifico o local onde não existe integração com os profissionais e
nem a família, vejo um regime militar aqui é apenas sala e aulas
ultimamente”
(Enterre 03 )
“ A mobilidade com os moradores do bairro não é incentivo as atividades
dentro e fora da escola”
(Entre. 04 )
“Apenas apoio para as atividades da própria escola e para a Associação
apenas apoio para o abaixo-assinado da luta pela implantação da reserva
do Parque Florestal do Rio Cururipe”
(Entrev.5)

Nesta questão eles continuam afirmando a fragilidade das relações, assim,
percebemos que a falta de uma proposta construída em conjunto dificultam as relações e as
práticas como também apresentam obstáculos ao fortalecimento das ações educativas e
sociais.
Inspirados em Marx, Orso (2008) afirma que quem de fato educa o homem é a
sociedade, tanto pelas pessoas que a fazem, quanto pelas condições em que vivem. A
educação tende a refletir a sociedade que a produz, pois, expressa o nível de compreensão
dos que a fazem, permitida pela sociedade de cada época, de acordo com a etapa de
desenvolvimento e das relações sociais.
Neste cenário, as necessidades de participação, segundo Quiroga (2010 51):“são o
fundamento de um processo de exploração do real em procura da fonte de gratificação”.
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Porém pode ser considerada como impulso epistêmico ou do saber quando contribui
diretamente para a construção de experiências de aprendizagens. A interação com o meio
para a satisfação de necessidades é, em síntese, uma experiência de aprendizagem.
A partir da observação efetuada e entrevista com um dos integrantes, foi observada
e confirmada à necessidade de um trabalho sistemático para integração grupal, melhoria da
comunicação, assertividade no planejamento e execução, para tanto se faz necessário uma
revisão das modalidades de interação grupal a fim de fortalecer os vínculos estabelecidos e
promover a integração.
Sendo assim, a análise sobre o uso da técnica de grupo operativo desenvolvida por
Pichõn em determinada realidade grupal torna-se pertinente, pois possibilita conhecer
instrumentos para atuação efetiva no processo de coordenação de grupos. Esta pesquisa tem
como objetivo final compreender os limites e possibilidades da educação, gestão e suas
articulações para a promoção do desenvolvimento sustentável e a construção de um modelo
e formação com uso da técnica de Grupo Operativo frente à superação de obstáculos
relacionados à comunicação a aprendizagem, e a integração.
Questão objetiva nº 1
Nesta questão temos como objetivo analisar a percepção dos parceiros externos em
relação às escolas e suas práticas sociais para o desenvolvimento local, assim os indicadores
são ponto de análise e partidas para se compreender os questionamentos dos parceiros em
relação ao tratamento dispensado pelas escolas.
Seguimos com a mesma pergunta: Como você classifica a escola em termos de
educação para o desenvolvimento local sustentável com a seguinte classificação:
Quadro 22 Indicadores das ações pedagógicas X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (parceiros) classificam a escola em termos de educação para o
desenvolvimento local.
Muito mau Mau
Razoável
Bom
Muito bom
INDICADOR
1. Integra valores para uma vida sustentável.

0

1

2

2

1

2. Interage com a comunidade local.

0

0

3

3

0

3. Incentiva a participação cívica/política.

0

1

2

2

1

1

0

2

2

1

0

1

2

3

0

6. É permeável às mudanças.

0

1

2

2

1

7. Promove a integridade ecológica.

0

1

3

2

0

8. Apela à justiça social e econômica.

0

1

1

3

0

4. Assume a interdisciplinaridade na sala de
aula.
5. Encara os alunos como sujeitos que
simultaneamente aprendem e ensinam.
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9. Afirma a igualdade e a equidade de gênero.
10. Promove uma cultura de tolerância e de nãoviolência.
11.

Encara

a

prevenção

dos

0

0

3

2

1

0

0

3

1

2

0

0

2

4

0

0

1

2

3

0

problemas

ambientais como o melhor método de proteção
do ambiente.
12. Ensina a pensar criticamente e a fazer
escolhas

Fonte: Elaboração própria (2017)

Estes quadros demonstram que apesar dos relatos serem negativos, eles acreditam
na positividade das ações que são desenvolvidas em parceria ou não com as escolas na
comunidade, os indicadores apresentam um grau de razoabilidade nos impactos das
atividades diversas desenvolvidas pelas escolas.
Por outro lado, percebemos a fragilidade das relações por falta de comunicação e ou
a integração dos mesmos de forma mais efetiva nas reuniões e planejamentos das próprias
ações conforme observamos.
____________________________

Percepção dos parceiros X práticas sociais das escolas.
6
5

4
3
2

Muito mau

1

Mau

0

Razoável
Bom
Muito bom

Elaboração própria –(2017)
Neste quadro a avaliação dos parceiros oscila entre razoável e boas em sua maioria
mais perceberemos indicadores avaliados como mal, esta fragilidade se explica na medida
em que há comparação de equipes gestoras do passado e da atualidade e os interesses nas
relações com as organizações.
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Segundo o professor Valteir a fundação da Fanfarra da Palestina foi impulsionada
por uma gestora anterior como muito empenho e fortalecimento das ações, na atualidade
não existe mais o apoio as necessidades do trabalho com a Fanfarra que já trouxe diversos
troféus para a comunidade local.
Para o presidente da Associação dos moradores Zumbi dos Palmares, ao afirmar que
já fez até hortas comunitárias na escola Municipal da Palestina, hoje só conta com apoio
para a campanha nos documentos de abaixo assinados para a implantação da “reserva
florestal do rio Cururipe”. A escola deveria se envolver mais nas lutas da comunidade com
diversas ações articuladas, afirma o entrevistado.
Os parceiros entrevistados apresentam relatos e fatos que contradizem as equipes
gestoras e professores. Embora reconheçam que o que é feito tem aspectos positivos,
apontam necessidades maiores para uma verdadeira integração e participação. Nas análises
dos indicadores acima em sua maioria as relações estão razoáveis com indicadores que estão
ruins e outras boas.
Questão objetiva nº 2
Nesta questão buscamos compreender a relação dos indicadores de participação e
envolvimento dos parceiros com as escolas na promoção do desenvolvimento e construção
de capital cultural na comunidade.
A teoria do “capital social” de Putnam (2002) defende a tese de que sociedades com
elevados graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre seus membros
e instituições atingem níveis de bem-estar social superiores.
Como você avalia o comportamento da escola/comunidade escolar em ermos de
Participação, confiança e solidariedade de acordo com a seguinte classificação:
Quadro 23 Indicadores de Capital Social X Desenvolvimento local
Como os sujeitos da pesquisa (parceiros) avaliam a participação, confiança e solidariedade da comunidade
Muito mau

Mau

Razoável

Bom

Muito
bom

0

1

0

2

2

2. Utilizam o seu direito de participação eleitoral nos
conselhos escolares e etc.

0

1

2

2

0

3. Participação das reuniões de pais e professores
na escola.

0

1

3

0

1

4. Articulação com Associações de moradores e
outras organizações.

0

0

1

3

1

INDICADOR
1. Participação com
socioculturais a Escola.

frequência

nas

atividades
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5. Nível de consciência cívica e participativa para
resolução dos problemas da escola.

0

0

3

2

0

6. Nível de acessibilidade escolar.

0

1

2

1

1

7. Redução da produção de resíduos?

0

0

4

1

0

8. Infraestruturas Básicas (saneamento, água).

0

1

3

0

0

9. Transportes coletivos.

2

1

2

0

0

10. Segurança-Criminalidade.

1

0

3

1

0

11. autoestimas alunos e comunidade,

0

1

3

0

1

12. Agem com responsabilidade e cuidados no presente,
prevendo as gerações futuras.

0

1

1

2

1

13. Aceitam as diferenças na escola e comunidade?

0

1

0

4

0

Fonte: Elaboração própria
(2017)

Nesta questão a situação fica mais evidente, pois ao avaliar a participação e as práticas eles
deixam claro o nível de razoabilidade na maioria dos indicadores analisados, visualizamos
este fenômeno no gráfico abaixo

Indicadores de participação X envolvimento com as escolas.
5
4
3
2

Muito mau

1

Mau

0

Razoável
Bom
Muito bom

Fonte: Elaboração própria (2017)

Para os parceiros uma interação deveria ir além de ceder espaços para eventos
coletivos e salas com carteiras para reuniões, pois o espaço é público, mas as equipes
deveriam envolvê-los mais nas ações, nos planejamentos, nas decisões dos projetos e no
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apoio institucional, com a presença dos líderes ou de funcionários que pudessem ajudar nos
processos internos de participação e coletividade.
A soma dos recursos reais ou potenciais ligados à possessão de uma rede
duradoura de relações de reconhecimento mútuo, mais ou menos
institucionalizados. Os campos sociais são o lócus das manifestações de
poder e se estruturam a partir da distribuição desigual de um quantum
social que determina a posição que cada agente específico ocupa em seu
interior.
(BORDIEU, 1988p. 44).

A maioria dos parceiros são ex-alunos e/ou pais de ex-alunos que já participaram
dos processos pedagógicos oferecidos pelas escolas, por isso avaliam positivamente os
aspectos pedagógicos, mas o de participação, comunicação e integração, as escolas ainda
têm muito a aprender para melhorar.
Analisando a situação do grupo ao qual participa o Sr. Marcos Santos o líder do AMMA
(Agentes Modificadores e Mobilizadores Artísticos).Aponta como estratégico desenvolver
um trabalho que promova a superação de algumas problemáticas enfrentadas por este
coletivo, são elas:


“A comunicação é frágil, a forma de se tratar às vezes é grosseira e desagrada alguns
integrantes”.



“O grupo da escola está centrado na racionalidade técnica carecendo de integração
com as organizações sociais na parte do vínculo”.



“Muitas vezes, o coletivo realiza as tarefas por meio das exigências do fazer, não
havendo distribuição igualitária de esforços”.
Para analisar ou avaliar o processo de interação grupal, a Psicologia Social

Pichoniana possui algumas categorias de análise, as quais Rivière denominou de
Modalidades de Interação Grupal. São elas: filiação, cooperação, pertença, pertinência =
comunicação, aprendizagem e Telê. Apresentados na figura do cone invertido abaixo.
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Figura: 12 Representação Gráfica do esquema do cone invertido processo grupal (2012 p .268)

Os princípios organizadores internos da estrutura grupal são um complexo de
necessidades - objetivos – tarefas, sua mútua representação interna e os papéis. Assim O
grupo se constitui a partir das necessidades dos integrantes e na mútua representação
interna. Isto é o que convoca o grupo para a realização de qualquer tarefa são essas estruturas
internas e externas que são alinhavados pelos vínculos estabelecidos e construídos nas
relações sociais.
Assim, analisamos que uma formação pretendida como produto desta pesquisa só
terá efeito e impactos se incluirmos os parceiros e lideranças locais para que haja mais
integração, pertença e pertinência das ações e, consequentemente, efetivo fortalecimento do
desenvolvimento local sustentável e construção efetiva de mais capital social.
No quadro abaixo apresentamos uma síntese dos indicadores para avaliação final
dos sujeitos da pesquisa em relação ao tema geral da investigação, suas potencialidades e
fraquezas, pois como esse quadro podemos inferir que a formação pensada antes para os
gestores deve trazer em conta a participação dos parceiros locais para que a intervenção
tenha eficiência nos seus processos e possa de fato fortalecer as relações humanas como
também servir de aporte de formação para potencializar as ações grupais na comunidade.
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Quadro 24 Síntese das análises dos sujeitos da pesquisa (07 Gestores; 13 professores e 06 parceiros)
INDICADORES DA PESQUISA
1.
2.
3.

Fortalecem vínculos
Desenvolve Projetos
Integração da família

4.

Fortalecimento social

1.
2.
3.
4.

Parcerias com o Posto (PST)
Mais Educação e projetos
Parceria com o DETRAN/BA
Encontro de crianças

1.

Integra valores para uma vida
sustentável.
Incentiva a participação cívica/política
Encara a prevenção dos problemas
ambientais como o melhor método de
proteção do ambiente
Promove a integridade ecológica

CAMPOS DO SABER

Gestores

(Educação / Práticas)
Como os sujeitos da pesquisa

05 bons 10 bons

avaliam as práticas pedagógicas

02 ruins 03 ruins

X desenvolvimento local.
(Parcerias locais)

2.
3.
4.

Professores Parceiros

Como os sujeitos da pesquisa
avaliam

a

relação

com

a

05 bons
02 ruins

01 bom
04 ruins
01 ind.
01 bom

10 bons

04 ruins

03 ruins

01 ind.

comunidade escolar e parceiros?
(Desenvolvimento local)
Como os sujeitos da pesquisa

BOM

BOM

BOM

BOM

BOM

BOM

classificam a escola em termos
de

educação

para

o

desenvolvimento local?

(Capital social)

1. Participação com frequência nas Como os sujeitos da pesquisa
atividades socioculturais a Escola.

avaliam

a

participação,

2. Utilizam o seu direito de participação confiança e solidariedade da
3.
4.

eleitoral nos conselhos escolares, etc.
Nível de consciência cívica e comunidade escolar
participativa para resolução dos
problemas da escola.
Agem com responsabilidade e
cuidados no presente, prevendo as
gerações futuras

Elaboração própria 2017

O quadro evidencia que existe uma forte influência das práticas pedagógicas e das
ações das escolas em parceria que promovem elementos de confiança, solidariedade e
participação, mais há uma necessidade de se promover a integração do todo, das equipes
gestoras com os parceiro a locais para potencializar os resultados.
Portanto, antes de analisarmos a intervenção “Integrar para Transformar” se faz
necessário compreender desde qual perspectiva teórica a intervenção foi desenvolvida e
caracterizar a técnica utilizada. Sendo assim, levantaremos neste próximo tópico os
conceitos que fundamentam a realização da formação.
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9. O PRODUTO - INTEGRAR PARA TRANSFORMAR
Este produto foi desenvolvido ao longo desta pesquisa em que foi diagnosticado os
obstáculos apresentados pelos parceiros e integrantes das equipes gestoras das escolas
analisadas, a técnica escolhida faz parte da minha trajetória de formação profissional em
psicologia social Pichoniana, realizada pelo CIEG (Centro Interdisciplinar de Estudos
Grupais), pois a visão do trabalho em grupo através desta técnica, me forneceu subsídios
para compreender o funcionamento dos grupos sociais e me ajudou nas intervenções nos
grupos da escola a qual trabalho.
A técnica de grupo operativo é a melhor estratégia para a formação de um grupo que
deseje ser operativo seja internamente ou externamente, pois as transformações ocorrem de
dentro para fora como também as percepções das dificuldades e obstáculos que aparecem
na comunicação e na integração grupal.
Portanto, após as análises e observações ao longo de minha experiência profissional
como diretor de uma das escolas percebo que a resistência a mudança e os obstáculos que
emergem na comunicação e na integração é um campo fértil para a intervenção psicossocial
com esta formação específica, em grupo, com uma técnica eficiente em oportunizar
vivencias e práticas da formação que apresento a seguir.
9.1 PROJETO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Observa-se que ao longo da vida, o ser humano perpassa por diversos grupos
(família, escola, trabalho), essa passagem tanto pode ocorrer de maneira voluntária,
motivada por variadas necessidades, bem como podem se associar em tantos outros como
grupos religiosos, produtivos, políticos de terapia, aprendizagem etc.
Ver-se que estar em grupo é um estado recorrente da vida humana, porém os desafios
relacionais são inúmeros, sobretudo, em uma sociedade regida pela lógica do capital que
possui estruturas ideológicas e sistemáticas educativas que fomentam comportamentos
dentro de uma lógica mercantil.
(...) é voltada para estimular o individualismo, para fomentar a
competição, para enaltecer a concorrência, para premiar pela
produtividade e punir pelos resultados não desejados, permitindo, assim,
selecionar os mais aptos e mais adaptados, de acordo com os valores
vigentes nessa sociedade – uma educação para a subserviência
(ORSO, 2008, p.51).
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Ao tratar da educação, Orso (2008) aponta os elementos educativos peculiares da
sociedade capitalista (reforço ao individualismo incentivo à competição, naturalização dos
fenômenos). Dentro deste cenário, é notório que o trabalho em grupo associativo traz
grandes desafios. Atualmente, percebe-se que os obstáculos mais recorrentes são os
relacionados à comunicação e à aprendizagem.
Sendo assim, a análise sobre o uso da técnica de grupo operativo desenvolvida por
Pichõn em determinada realidade grupal torna-se pertinente, pois possibilita conhecer
instrumentos para atuação efetiva no processo de aprendizagem em grupos.
Esta proposta de formação tem como objetivo desenvolver encontros de formação
com o uso da técnica de Grupo Operativo, com carga horaria de 20 horas semestrais de
intervenção para a superação de obstáculos relacionados à comunicação, à aprendizagem e
ao planejamento estratégico para o desenvolvimento local sustentável na Palestina.
A formação chama-se “Integrar para Transformar”, que será desenvolvida pelo
pesquisador e especialista em técnica de grupo operativo, com apoio e participação da
equipe de gestores das escolas municipais da Palestina e parceiros interessados.
Para tanto, o trabalho está estruturado em três capítulos que estão vinculados aos
objetivos finais da formação. O primeiro realiza uma revisão desde a Psicologia Social
Pichoniana dos conceitos teóricos que fundamentam o processo de Comunicação e
Aprendizagem dentro da técnica de grupo operativo.
O segundo apresenta a metodologia de pesquisa e intervenção, com todas as suas
etapas descritivas da intervenção “Integrar para Transformar”, desde a perspectiva da
coordenação do processo. Por fim, no terceiro capítulo realiza-se uma análise sobre a
pertinência, eficácia, limites e possibilidades do uso da técnica no que se refere à
contribuição para a superação dos obstáculos referentes à comunicação e à aprendizagem.
Em relação ao tratamento das informações, ousamos por realizar uma análise
dialética do objeto. Esta vertente epistêmica percebe o ser humano e os fatos no processo
histórico ao qual eles estão inseridos. Compreendemos os enormes desafios que esta forma
de analisar os fenômenos envolve, pois sabemos que ela é mais um ideal a ser perseguido
do que uma realidade conquistada. Porém é apenas no exercício de uma prática concreta de
investigação que teremos condições de caminhar neste sentido.
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9.2 PSICOLOGIA SOCIAL PICHONIANA, FUNDAMENTOS CONCEITUAIS E
TÉCNICA DE GRUPO OPERATIVO
Psicologia Social Pichoniana
A Psicologia Social Pichoniana, como afirma o próprio autor Rivière (2010), surge
de experiências vividas, no campo profissional da psiquiatria e da psicanálise.
O esquema de referência de um autor não só se estrutura como uma organização
conceitual, mas se sustenta em alicerce motivacional, de experiências vividas. É através dela
que o investigador construirá seu mundo interno, habitado por pessoas, lugares e vínculos
que, articulando-se com um tempo próprio em um processo criador, irão configurar a
estratégia da descoberta. (RIVIERE, 2010, p.78)
Rivière (2010) criou um Esquema Conceitual Referencial e Operativo - ECRO que
se caracteriza por um conjunto articulado de conhecimentos que referencia a prática, a
intervenção no real. Este esquema se fundamenta no Marxismo, na Psicanálise Freudiana e
Kleiniana, dentre outros, estruturando uma técnica de intervenção no real denominada
Grupo Operativo.
O Grupo Operativo é uma metodologia de intervenção psicossocial nos grupos
sociais em que buscam que os sujeitos operem de forma interna e externa revisando suas
matrizes de aprendizagens para transformar-se e transformar seu meio social.
Segundo seus seguidores Pichõn-Rivière foi médico psiquiatra e psicanalista clínico,
fundador da Associação Psicanalítica Argentina (APA), da qual acaba sendo afastado por
suas ideias revolucionárias para a época. Ao longo da construção de sua técnica sai da
psiquiatria e da concepção de doença X cura dos anos 50 para a promoção da saúde mental
através de sua técnica de grupos.
Técnica de Grupo Operativo
O grupo operativo é uma técnica criada por Enrique Pichõn Riviére, esta técnica é
centrada na tarefa. É importante destacar que este referencial se distancia de outros grupos,
como os chamados grupos terapêuticos e também daqueles que são idealizados por Kurt
Lewin (grupo centrado no grupo).
A posição da psicologia social Pichoniana é uma posição crítica a estes referenciais
porque entende que o grupo dito terapêutico é um grupo centrado no indivíduo e não
compreende o grupo em sua totalidade, de modo que a intervenção é realizada em cima da
demanda de um integrante e não se horizontaliza tal problemática enquanto contexto grupal.
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Já o “grupo centrado no grupo”, como é o caso do segundo referencial não inclui a
relação sujeito – grupo/grupo – sujeito, pois o considera apenas como uma totalidade.
Pichõn traz em sua perspectiva um grupo centrado na tarefa, que considera a relação sujeito
– grupo/ grupo – sujeito.
Conjunto restrito de pessoas ligadas por constantes de tempo e espaço e
articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de forma
explicita ou implícita uma tarefa que constitui sua finalidade. Estas
pessoas interagem através de complexos mecanismos de depositação e
assunção de papéis
(QUIROGA, 2014, p.09)

Assim, segundo Quiroga (1995), partindo de um conceito de grupo restrito e ligado
por algum tempo nas suas relações sociais de convivência, estas relações são articuladas por
uma mútua representação interna, isto é, as representações e os significados que um passa
para o outro, provocando uma depositação e/ou assunção de papéis sociais diversos em
função de uma tarefa.
Pichõn entende o grupo como uma estrutura básica de interação, o que o torna em
uma unidade de trabalho e investigação. A técnica do grupo operativo trabalha com esta
concepção de grupo e visa instrumentalizar a ação grupal, ou seja, potencializar a interação
para que seja operativo e cumpra a sua tarefa.
O que convoca um grupo a se reunir são suas necessidades, objetivos e uma tarefa
específica. Segundo Quiroga (1995), os membros ao interagir no meio social, assumem e/ou
depositam papéis uns nos outros e se comportam de forma específica, formando um
complexo sistema psicológico que determina as condutas humanas em relação a
determinadas tarefas e ações na sociedade.
A tarefa para Rivière(2010), é fundamental para o processo grupal. Nesta técnica, é
possível manifestar os obstáculos frente à tarefa, problemas individuais relacionados a esta
e como isso, implica no processo de aprendizagem. Ou seja, o grupo operativo propõe a
realização da tarefa e esta é a aprendizagem dentro de um processo grupal. Esse processo
inclui as implicações pessoais (as contribuições das experiências pessoais) de cada
integrante após a exposição de uma aula.
Há nesse sentido um retrabalho, se aprende ou reaprende em grupo um determinado
conteúdo. Os princípios organizadores do grupo operativo são:


Necessidade (O Quê) / Objetivo (Para Quê) / Tarefa (Como);



Mútua Representação Interna (como são os vínculos dentro do grupo);
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Papéis.

Necessidade – Objetivo – Tarefa é um aspecto muito importante de sua teoria, pois são
eles que organizam a sua técnica. A necessidade se aproxima das identificações pessoais de
cada integrante ao grupo, elas não são necessariamente comuns, podem ser semelhantes, mas
não é uma exigência para que se forme um grupo operativo. Diferentemente desta, o objetivo
necessita ser comum, ele é o “Para que” o grupo existe e o “como” esse grupo atua é a Tarefa.
Esta também deve ser comum para o grupo e é em razão dela que o grupo trabalha.
A tarefa aqui em questão possui dois aspectos. Um implícito (oculto) e um explícito
(latente). Aqui Riviére (2010) aproxima-se da psicanálise quando entende que necessita
tornar o inconsciente o consciente. É uma técnica que parte do explícito para se chegar ao
implícito, em movimentos contínuos espiralados.
O processo de tornar o oculto latente não é uma tarefa simples, necessita-se que se
vençam alguns obstáculos que vão aparecendo à medida que vai se aprofundando na
resolução de uma dada questão.
Riviére (2014) explana que essa execução da tarefa se dá em um plano explícito,
“consiste na abordagem do objeto de conhecimento, que tem um nível explícito ou
manifesto da abordagem” (RIVIERE, 2014, p.34). O que ocorre segundo o autor, é que
algumas dificuldades vão surgindo, há uma espécie de corte na rede de comunicação,
lacunas que ficam abertas nesse processo.
Pichõn vai chamar este elemento de obstáculo epistemológico. Este é aquele que não
é apreendido no plano explícito e denuncia uma resistência à mudança, ou seja, denuncia
uma resistência ao processo de aprendizagem, ao processo de adquirir um novo
conhecimento ou aprender uma nova forma de aprender.
O segundo princípio organizador do Grupo Operativo é a Mútua Representação
Interna, ou seja, como se dão os vínculos dentro do grupo.
Podemos dizer que o vínculo é um processo motivado e que se estabelece a partir de
necessidades. Identificamos se o vínculo foi estabelecido quando somos internalizados pelo
outro e internalizamos o outro dentro de nós, ou seja,

quando ocorre uma mútua

representação interna. Quando a indiferença e o esquecimento deixam de existir na relação,
passamos a pensar, a falar, a nos referir, a lembrar, a competir, a discordar, a invejar, admirar,
a sonhar com o outro e com o grupo.
Quando começamos a levar as pessoas para o nosso grupo interno, começa a haver o
sentimento de pertença ao grupo. É uma construção que vai se fazendo à medida que
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conhecemos o outro e nos deixamos conhecer. O outro traz suas experiências e nós
aprendemos com elas. O grupo que tem o sentimento de pertença pode planejar uma tarefa,
mas para isso, é necessário saber com o que conta, o que temos no grupo, pois a partir daí, o
grupo poderá criar mais estratégias para fazer a tarefa. De acordo com Pichõn, os aspectos
vinculares aparecem a cada momento em que as pessoas se juntam para fazer a tarefa.
Para a teoria Pichoniana, nos vinculamos através dos Papéis – terceiro princípio
organizador de um Grupo Operativo - que vamos assumindo e depositando na vida. Papéis
são as expectativas que se tem sobre o outro, o que vai ser o “outro” neste grupo. Os papéis
dependem de o grupo depositar ou não e são sempre inconscientes em relação à tarefa grupal.
Levamos os papéis formados na vida familiar para a vida social.
Os papéis desempenhados dentro de um grupo estão em função da tarefa e devem ser
rotativos e complementares para que não ocorram cristalizações, pois qualquer cristalização
de papéis se constituirá num obstáculo para a tarefa grupal. Os papéis que funcionam dentro
de um grupo são:


Líder - quem acompanha o grupo na realização da tarefa;



Bode Expiatório - quem assume os aspectos negativos do grupo;



Porta-voz - quem denuncia uma situação grupal mesmo que não haja uma
combinação prévia;



Sabotador- quem é o líder da resistência à mudança.

Pichõn afirma que todos dentro de um grupo irão passar por esses papéis e que os
mesmos são sempre inconscientes em relação à tarefa grupal.
A técnica de grupo operativo, portanto, é aquela que procura vencer os obstáculos
epistemológicos que são denunciadores de uma resistência ao processo de aprendizagem
(seja ele qual for) e tem como objetivo promover a aprendizagem através da resolução de
conflitos, de emergentes que surgem em uma situação grupal que por razões implícitas estão
impedindo que a aprendizagem ocorra.
A tarefa consiste na elaboração de duas ansiedades básicas: o medo da perda
(ansiedade depressiva) e o medo do ataque (ansiedade paranoide.). Estas duas ansiedades
básicas sustentam a resistência à mudança.
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Modalidades de Interação Grupal
Para analisar ou avaliar o processo de interação grupal, a Psicologia Social
Pichoniana possui algumas categorias de análise, as quais Rivière (2010) denominou de
Modalidades de Interação Grupal. São elas: filiação, cooperação, pertença, pertinência =
comunicação, aprendizagem e Telê.
Figura 13 – Cone Invertido

Representação Gráfica do esquema do cone invertido processo grupal (2012 p .268)

Os princípios organizadores internos da estrutura grupal são um complexo de
necessidades - objetivos – tarefas, sua mútua representação interna e os papéis. Assim, o
grupo se constitui a partir das necessidades dos integrantes e na mútua representação
interna. Isto é o que convoca o grupo para a realização de qualquer tarefa. São essas
estruturas internas e externas que são alinhavadas pelos vínculos estabelecidos e construídos
nas relações sociais.
Ainda para Rivière (2010), segundo Quiroga (1986), os processos interacionais,
como uma substância de toda trama vincular, constituem o horizonte da conduta humana, o
contexto em que essa conduta se reveste significativamente e a essência dessa dialética a
qual chamamos de interação estão relacionados com a trama vincular individual e de todo
o grupo.
A unidade interacional se caracteriza então por ser uma integração de
tempo, espaço, sujeitos que se percebem mutuamente e cujas ações estão
articuladas por leis de causalidade reciproca...pode-se visualizar-se nela
uma organização interna, que articula suas partes, uma unidade ou
coerência interna que emerge do que denominamos princípios
organizadores
(QUIROGA, 2014. 19).
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Desta forma, esta unidade interacional faz parte da vida do ser humano na sociedade,
suas relações nos grupos familiares, de trabalho, estudos, esportivos, laborais, ou seja,
formas de agrupamento social coletivo das quais os sujeitos participam objetivamente do
mesmo tempo e espaço no qual desenvolvem suas ações. Local onde podemos observar os
princípios organizadores internos e a sua relação com as contradições. Dificuldades e
resistências.
Isto é a interação implica entre outras coisas uma sequência de ações
recíprocas, um desenvolvimento temporal. Dentro do Inter jogo ou
dialética entre sujeitos assinalamos que se dá um intercâmbio de
mensagens, um acontecer, nesse tempo e espaço compartilhamos que tem
como eixo a comunicação. No desenvolvimento desse jogo
comunicacional se produz a transformação dessa relação entre sujeito, a
que se constitui como estrutura vincular... a constituição do vínculo como
estrutura de interação implica uma aprendizagem
(QUIROGA, 2014. 23).

As modalidades de interação grupal são analisadas pelas relações das tarefas
realizadas pelo grupo no seu processo de aprendizagem, partindo do vetor do cone invertido
em espiral, conforme figura acima, neste contexto as interações são percebidas e avaliadas
através de modalidades como: filiação, cooperação, pertença, pertinência por uma lado do
vetor e por outro lado em relação com as dificuldades a serem superadas como
comunicação, aprendizagem e Telê.
Os vetores do cone são fundamentais para a compreensão dos processos
grupais em relação as modalidades de interação e são direcionadores da
tarefa do coordenador, como princípios organizadores da estrutura grupal;
eles permitem ordenar dados observáveis e elaborar hipóteses
interpretativas
(MANIGOT, 2014,p.25)

Pois segundo o texto extraído do módulo, os vetores do cone proposto por Pichõn
servem de base para as análises do processo grupal em relação à tarefa desenvolvida. Assim,
utilizamos esses vetores para analisar e avaliar as modalidades de interações grupais e as
aprendizagens no processo grupal.
Cada definição desses vetores que por um lado estão definidos com as modalidades
de interação que são denominados de: afiliação, pertença, pertinência e cooperação e por
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outro lado, estão descritos os obstáculos a serem superados que são: a comunicação, a
aprendizagem e a Telê. Conforme descrito abaixo, o significado de cada uma dessas
modalidade de análise corresponde à definição a seguir:
.
Afiliação: é a identificação com a proposta; pertença: é o grau de ligação
que os integrantes têm entre si e com a tarefa; cooperação: é a capacidade
de articular-se com outros para realizar a tarefa, a contribuição, ainda
silenciosa, a tarefa grupal, sobre a base da existência de papéis
diferenciados; pertinência: é a capacidade de centrar-se na tarefa prescrita;
comunicação: considerada como processo, trata-se da emissão de uma
série de sinais, de um intercâmbio entre um emissor e um receptor, em um
processo de codificação e decodificação; aprendizagem: é a apropriação
instrumental da realidade para transformá-la e transformar-se; Telê: é a
disposição positiva ou negativa para trabalhar com um membro do grupo
e com um grupo(MANIGOT, 2014, p.25)

Portanto, as modalidades de interação grupal são definidas como os processos
internos, os vínculos, a comunicação e a aprendizagem são analisadas individualmente e
grupalmente e os externos são modalidades que aparecem e que emergem dos processos
interacionais propostos pela intervenção psicossicossocial ou nas observações realizadas
pela equipe para propor intervenções com objetivos de ajudar o grupo a superar os
obstáculos para aprendizagem, como também vencer as resistências para aprender, construir
o novo e se transformar.
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9.3 ROTEIRO / PLANEJAMENTO TRABALHO DE INTERVENÇÃO
1º Dia – 04 a 06 horas
Objetivo Geral: o trabalho de intervenção visa contribuir com os instrumentos da
Psicologia Social de fundamentação Pichoniana para o reconhecimento dos obstáculos que
interferem na operatividade grupal e criação de estratégias para a superação dos mesmos.
Aspectos Contraditórios para trabalhar:


Integração X Fragmentação



Racionalização X Sentir/Fazer

Metodologia: o trabalho de intervenção será desenvolvido em 20 horas, conforme os dias
programados, tendo cada aula a duração de 4 horas, distribuídas por 1 hora de aula teórica,
ou vivência e 1,5 hora de reunião grupal. A proposta desse momento é a articulação dos
conteúdos dados, com as experiências do grupo.
Desenvolvimento:
1.

Objetivos: criar condições para o fortalecimento da integração grupal, revisão das

matrizes de aprendizagens com a qual cada sujeito se relaciona com o outro e a integração
do pensar, sentir e fazer. Para tanto, faz-se necessário criar condições para:
 Análise das modalidades de integração grupal
 Revisão das matrizes de aprendizagens com a qual cada sujeito se relaciona com o
outro;
 Fortalecimento da integração grupal
 Integração do pensar, sentir e fazer
 Identificação e valorização das etapas do planejamento.
Enquadre: tem como propósito facilitar a tarefa do grupo e da equipe de coordenação.
Chamamos de enquadre as regras de horário, local da atividade e desenvolvimento da ação.
Todos os aspectos que organizem a tarefa e sejam do conhecimento dos integrantes.
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Roteiro das etapas da Formação
Levantamento de
expectativas

Sensibilização /
Aquecimento /
Reconhecimento do
outro

Dinâmica
sensibilização préaula

Aula Teórica

Reunião grupal
Exercício de
prospecção ao futuro
Dar e receber uma
palavra

Solicitar para que cada um de maneira sintética ou em uma palavra informe
o que espera dessa intervenção a partir do que foi apresentado.

Batendo os pés no chão para aterrar com a canção Bom dia; dar bom
dia!

Caminhar pela sala, ocupando todo o espaço em linhas retas,
sinuosas, círculos, para trás. Etc.

Exercícios de Reconhecimento do outro - O exercício deve propiciar
o encontro dos integrantes, por meio do olhar, devendo cada um observar
cuidadosamente o outro, a cor e o formato dos olhos, o cabelo, o contorno do
rosto; reconhecimento das costas, pés, mãos etc.

Caminhar como Boneco de chumbo e depois como boneco de pano
O pensar, o sentir e o fazer: Caminhar pela sala e se conectar com alguém
que pensa muito, alguém muito racional, intelectual, como ele é. Depois se
conectar com alguém que sente muito, impulsivo, manteiga derretida, que
chora facilmente. Depois se conectar com alguém que faz o tempo todo e que
não para nunca. Identificar-se com um deles e colocar-se em diferentes
lugares na sala: os que se identificaram com o pensar, com o sentir e com o
fazer. Cada subgrupo cria uma cena que mostre cada um dos três aspectos.
Matrizes de Aprendizagem e Vínculo
Configuração dos modelos internos ou matrizes de aprendizagem. O cenário
do mundo das representações. Desde que nascemos temos experiências de
aprendizagens e são significadas nos modelos internos e isso nos constitui e
orienta nosso processo de interação
Destacar a necessidade da integração do pensar, sentir e fazer e refletir sobre
o fato de que a intelectualização faz parte de um mecanismo defensivo que
não ajuda a estar em grupo e estar em processo.
Vínculo - Relação bipessoael e tripessoal
Organizar o grupo para que todos possam refletir sobre as vivencias
relacionando com as experiências pessoais e profissionais.
A intervenção acabou como está se sentindo?
De mãos dadas e fechar o dia dando e recebendo uma palavra que seja a
síntese da aprendizagem deste dia.
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INTERVENÇÃO DO 2º DIA

Objetivos específicos: criar condições para a identificação e valorização das etapas do
planejamento, retomando os princípios de missão e visão das escolas;
Contradições para trabalhar:





Repetição X Aprendizagem
Mobilizar X Acomodar
Determinismo X Não avaliação dos projetos e atividades realizados
Proposição X Atuação
Roteiro das etapas da Formação
Atividade

Desenvolvimento

Reconhecimento do espaço,
corpo, respiração e outro.

Reconhecimento do corpo O exercício deve proporcionar a
tomada de consciência do corpo começando pelos pés, pernas,
tronco, braços, cabeça, e podendo terminar com uma massagem no
rosto e cabeça com movimentos circulares de baixo para cima;
Reconhecimento do espaço É o momento em que o grupo toma
contato com o espaço onde vai trabalhar. Caminhando e
preenchendo todo o espaço, o grupo deve se concentrar para sentir
o chão que está pisando, perceber tudo o que está a sua volta,
trazendo a consciência que esse espaço, é o seu aqui, e agora.
Reconhecimento da respiração O exercício deve despertar a
consciência de cada integrante, sobre a forma como está
respirando; o ar deve ser expelido com a emissão de um som,
visceral e profundo;

Dinâmicas Integradoras
Dinâmica das Bolas

Aula Teórica


Jardineiro e a planta

Criança e brinquedo
Escolhem personagens;
Apresentam em roda;
Criar uma comunidade (tem que ter necessidade, objetivo,
tarefa e planejamento - que precisa constar as quatro regras
de convivência - sobre ação que cada um vai fazer)
Fazem apresentação / representar - uma cena que mostre o
planejamento estabelecido da comunidade anunciando as
regras de convivência
Depois que termina vão fazer uma avaliação sobre o processo
vivenciado e enquanto grupo
GRUPO, PLANEJAMENTO E RESISTÊNCIA A
MUDANÇA Planejamento consta de quatro momentos:
Logística, estratégia, técnica, tática,

Trabalho individual

Solicitar que cada um do grupo faça uma avaliação sobre seu
processo de interação grupal a partir da teoria realizada.
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Reunião grupal

Organizar o grupo para que todos possam refletir sobre as
vivencias relacionando com as experiências pessoais e
profissionais.

Dar e receber uma palavra

De mãos dadas e fechar o dia dando e recebendo uma palavra
que seja a síntese da aprendizagem deste dia.

INTERVENÇÃO DO 3º DIA
Objetivo específico: criar condições para análise das modalidades de integração grupal
evidenciando os obstáculos relacionados à comunicação;
Aspectos Contraditórios para trabalhar:



Valorização X Desqualificação/ Discriminação
Inclusão X Exclusão



Desenvolvimento sustentável X Construção de Capital Social
Roteiro das etapas da Formação
Atividade

Dinâmica Comunidade

Aula teórica

Desenvolvimento
Divide os dois grupos e realiza algumas insígnias:
1ª Sem estratégia /cada grupo deve pegar a maior quantidade de
bolas possíveis Já! – Pretende-se pegar as pessoas desprevenidas
sem nenhum tipo de organização, estratégias de ação,
desordenadas;
2ª Com estratégia / Os grupos terão 15 segundos para definir quais
estratégias utilizarão, não pode pegar a bola na mão do colega – O
grupo agora terá uma estratégia
3ª Roubar as bolas / Bolas no campo, agora o grupo vai roubar as
bolas do outro Já! Quem tem mais bolas sai para roubar a bola do
adversário onde a estratégia será defender.
4ª Regras definidas / Um integrante por vez de cada grupo deve
pegar as bolas e levar, o outro integrante só poderá sair quando o
colega chegar;
Ao término do jogo perguntar:

Como foi a integração?

Como foi a cooperação?

Como foi o ajuste das estratégias frente a tarefa
estabelecida?

Como se sentiram perdendo?
Modalidades de Interação Grupal - Vetores do CONE
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Reunião grupal

Avaliação individual

Avaliação grupal

Organizar o grupo para que todos possam refletir sobre as
vivencias relacionando com as experiências pessoais e
profissionais.
Solicitar que os integrantes escrevam os GANHOS e as
DIFICULDADES a partir do trabalho individual. Esta avaliação
será lida em grupo.
O grupo fará um trabalho com sucatas, construirá uma escultura
representando os GANHOS e DIFICULDADES do grupo. A
mesma será apresentada pelo grupo.

AVALIAÇÃO FINAL

De mãos dadas e fechar o dia dando e recebendo uma palavra que
seja a síntese da aprendizagem deste dia.
Relatos dos processos e planejamento para a segunda intervenção.

PLANEJAMENTO PARA
O FUTURO

Realização de planejamento para a segunda formação e
reavaliação das ações – atitudes e sentimentos.

Dar e receber uma palavra

Este planejamento é flexível e pode ser ajustado frequentemente dependendo das
demandas observadas no grupo ou instituição, o especialista formador deve sempre atuar de
acordo com os aspectos emergente da situação grupal, pois esta ação por ser uma intervenção
psicossocial parte do pressuposto de que quando demanda as necessidades para que se faça
as intervenções necessárias sempre será o grupo ao qual se pretende intervir.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigação científica visa tornar visível a importância da educação pública
municipal e a atuação de um corpo de gestores que busca tornar as escolas mais que apenas
depósitos de alunos para reproduzir uma prática educacional, uma vez que atuação deve ir
além dos muros da escola, a fim de impactar na construção de projetos de futuros na vida
de cada criança e jovens atendidos, promovendo, assim, um desenvolvimento sustentável
local.
Ao final das análises dos dados coletados, das entrevistas e questionários aplicados
com os indicadores dos processos de empoderamento da comunidade para a construção de
capital social, como também dos indicadores dos impactos das relações na construção de
um modelo de desenvolvimento local sustentável, percebemos uma forte valorização das
equipes gestoras e de professores no que se refere às questões de fortalecimento de vínculos
e apoios institucionais aos parceiro a e à comunidade.
Por outro lado, os parceiros tecem um forte crítica ao apoio e às parcerias
desenvolvidas, especificamente, pelas escolas Municipal da Palestina e Rosa Freire, no
tocante aos modelos dos apoios que eles citam nos dados. Os indicadores apontados pelos
parceiros são em sua maioria no nível de razoabilidade e críticos, pois acreditam que a
parceria deveria ir além de cessão de salas apenas e convites para participar das campanhas
conjuntas de interesse da escola.
No apagar das luzes conseguimos entrevistar o coordenador do Programa
PSE/NASF vinculado ao posto médico do bairro e que vem desenvolvendo ações
articuladas com a saúde educação na comunidade. O mesmo afirma categoricamente que
tem muita dificuldade em realizar as ações com a maior escola do bairro, por conta da falta
de visão e apoio institucional da equipe gestora.
Por outro lado,afirma que o oposto ocorrem com as menores escolas especialmente
a escola Municipal Jandira Dantas Costa, foi convidada a participar do planejamento anual
conjuntamente com outras instituições, pelas ações desenvolvidas na comunidade e por
perceber que a escola apresenta elevados graus de confiança e participação como também
abertura para ações conjuntas na educação e saúde das crianças atendidas pela mesma.
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Ao concluir as entrevistas com os parceiros e comparar com os dados das escolas,
apresentamos a necessidade de incluir na formação para gestores os líderes comunitários e
parceiros diversos que existem na comunidade, pois assim, poderemos fortalecer laços de
amizade, apoio, mais confiança, solidariedade entre ambos, como também melhoras as
fragilidades da comunicação e percepção grupal, ou seja, percepção da importância do
grupo social e comunitário para o fortalecimento das práticas conjuntas na comunidade.
Os parceiros, especialmente os mais jovens que participam do AMMA que já foram
alunos das escolas municipais mais centrais da comunidade, relataram que as práticas são
mais fortes no interior das escolas, que neste caso apresentam um impacto fora da escola
com o desenvolvimento de atitudes sustentáveis e cuidadaos com o ambiente social e local
na própria comunidade. Por outro lado, carecem de maior compreensão das necessidades
dos parceiros, como também não são convidados para o planejamento conjunto que existe
apenas os convites formais das ações simplesmente planejadas pelas escolas.
Até o presente momento com as pesquisas exploratórias, pode-se perceber a riqueza
de ações sociais invisíveis que fortalecem as relações de solidariedade humana e promovem
o desenvolvimento local, seja em relação ao meio ambiente natural, que culmina com a
proposição da implantação da Reserva do Parque Florestal sugerida e apoiada pelo Inema –
2017, através de sua norma técnica nº 008, como também com o desvelamento de propostas
sociais urbanas de valorização da cultura local e participação da coletividade na vida escolar
e vice e versa.
Ao articular os conceitos-chave desta pesquisa com a educação desenvolvida pelas
escolas municipais da Palestina, podemos visualizar e fazer emergir uma sociologia
presente em todos os processos das relações humanas no território da Palestina que é
invisibilizada, mas que se faz presente e que sustenta uma teia de acontecimentos que
promovem a sustentabilidade da comunidade e dos espaços de convivência humana.
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Podemos inferir pelas observações das subjetividades que existem algumas
dificuldades das equipes gestoras em compreender o papel e a importância de oferecer mais
apoio às organizações sociais no empoderamento da cultura e da própria educação que se
pretende melhorar na comunidade.
Nos relatos orais, os integrantes das organizações apresentaram as referidas
dificuldades e descaso com as ações sugeridas para se fortalecer as próprias organizações,
por exemplo, a cessão dos espaços nos finais de semana para a realização de oficinas que
são oferecidas aos alunos e à comunidade em geral.
A falta de comunicação das escolas com os líderes das organizações, como também
a fragilidade nas articulações para o desenvolvimento de ações conjuntas, pois na maioria
delas as propostas são oriundas das organizações civis que buscam apoio de algumas escolas
e nem sempre são apoiadas e/ou estimuladas pelas mesmas, por outro lado, quando são
convocadas pelas escolas, prontamente são atendidas e as ações fortalecidas.
Outra demanda observada nas falas orais de alguns professores, especificamente do
ensino fundamental II, é que os mesmos apresentam dificuldades nas relações com os
adolescentes, pois a maioria está em situação de vulnerabilidade social e pertencem às
famílias que vivem à margem da sociedade, com diversas carências afetivas, sociais e
materiais.
Os resultados esperados após esta pesquisa poderão servir de aporte para diversas
outras pesquisas sociais aplicadas, pois podemos realizar a publicação de um manual com
experiências para disseminação das estratégias desenvolvidas pelas escolas e orientações
metodológicas para o fortalecimento das ações conjuntas nas escolas da Palestina.
O interesse em promover uma formação específica com a técnica de grupo operativo
para ser aplicado nos grupos de gestores, incluindo os parceiros com o foco nas dificuldades
apontadas, os quais poderão potencializar uma atuação conjunta com o foco na construção
de capital social para o desenvolvimento local sustentável na rede municipal de educação
de Salvador-BA.
Uma gestão democrática que compreenda sua importância no ato de articular as
organizações sociais civis e a escola pública para potencializar a educação que oferece na
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comunidade da Palestina, esta competência gestora está para além da técnica que promove
a educação popular e o desenvolvimento local sustentável.
Portanto, no planejamento do produto estamos incluindo temáticas que atendam às
demandas levantadas na pesquisa, como também a própria técnica oferecerá instrumentos de
ação conjunta e estreitamento das relações, para uma comunicação mais efetiva e
participação mais includentes e integrada para atividades efetivamente transformadoras e
potencializadoras da construção de capital social e de desenvolvimento local sustentável.
Apontamos algumas orientações para as escolas que desejem melhorar suas relações
com as organizações sociais locais como também transformar a escola uma forte indutora de
desenvolvimento local e com efetivas práticas de transformação social.
A escola sempre deve convidar todos os parceiros para participar das atividades a
serem desenvolvidas, desde o planejamento, no início da construção dos projetos e propostas,
durante todo o processo todos devem ser informados e no final também, momento em que se
faz a avaliação para tomadas de decisões futuras;
A escola é um espaço público de suma importância para o desenvolvimento social da
comunidade, portanto quando os espaços são liberados para uso externo, por exemplo das
organizações sociais, devem sempre ter mais que o espaço liberado é necessário apoio pessoal
da equipe gestora ou um funcionário responsável deve ser indicado para acompanhar, apoiar
e também contribuir com as organizações;
A comunicação social é de suma importância para toda equipe escolar como também
para a comunidade em geral, portanto faz-se necessário se organizar grupos nas redes sociais
para compartilhar informações, como também se for possível um instrumento de divulgação
para a comunidade, especialmente as famílias e parceiros;
O tratamento democrático nas tomadas de decisões deve ser claras e as razões para
se liberar ou não o espaço em determinadas datas, precisam ser compartilhadas e negociadas
com a organizações sociais e famílias;
Promover sempre ações de inclusão de todos para que se desenvolva o sentimento
de pertencimento, pertença e pertinência, nas ações conjuntas com os parceiros e famílias;
Envolver sempre a todos, mesmo que existam resistências, pois a escola que educa as
crianças, também educa e promove novas formas de pensar e se organizar nas comunidades.
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APÊNDICES/ANEXOS

NTABILIDADE(assinalecomumacruzarespostamais

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC MESTRADO PROFISSIONAL
QUESTIONÁRIO APLICADOÀ COMUNIDADE ESCOLAR
GESTORES – PROFESSORES E PARCEIROS
TEMA - EDUCAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.

Educação, gestão e desenvolvimento local sustentável corresponde a um tema de pesquisa
que pretende analisar o processo participativo, dinâmico e social que assegure o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que promova o desenvolvimento local
sustentável.
Por desenvolvimento sustentável entende-se «o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazerem
as suas próprias necessidades. »1. Alcançar o desenvolvimento sustentável significa
alcançar o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais (sítio onde vivemos), o
desenvolvimento económico (atividades que exercemos) e a qualidade de vida e justiça
social (oportunidades para todos).
QUESTÕES PROFSISSIONAIS DA EQUIPE GESTORA E PROFESSORES DA
ESCOLA
DADOSPESSOAIS(assinalecomumacruzarespostamaisadequada)
1. Que papel assume na Escola?
Professor

Ges. Prof. DeEducação

Outros _

3. Tempo de atuação na Escola ou Organização: ______________
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DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA PALESTINA
1. Reportando-seao conceito, indiquealgunspontos fortesda relação que a escola tem com as práticas
pedagógicas e ou gestoras que fortalecem o desenvolvimento local sustentávelna comunidade.
2. indiqueasprincipais a ç õ e s desenvolvidas pela escola em articulação com organizações sociais, associações
ou alunos e até ex-alunos que podem promover o desenvolvimento local sustentável.

3. Comoclassificaasuaescolaemtermosde educação para o desenvolvimento local sustentável no
conceito acima deacordocomaseguinteclassificação:
1: MuitoMau;2: Mau;3: Razoável;4: Bom;5: MuitoBom.Apresente,seconsiderarnecessáriasaçõesdemelhoria.
º
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.
1.

N INDICADOR
Integra
1 valores paraumavidasustentável
Interagecomacomunidadelocal
2
Incentivaaparticipaçãocívica/política
3
Assumeainterdisciplinaridadenasaladeaula
4
Encaraos alunos comosujeitos quesimultaneamente
5
aprendemeensinam
É permeável
6
às mudanças
Promoveaintegridade
7
ecológica
Apela8àjustiçasocial eeconómica
Afirmaaigualdadeeaequidade
9
degénero
Promoveumaculturadetolerânciaede
1
não-violência
Encaraaprevençãodos problemas ambientais comoo
1
melhormétodode protecçãodoambiente
Ensinaa
1 pensarcriticamenteeafazerescolhas

1

2

3

4

5

1

2.

4 – Se você achar necessário escreva aqui outras perspectivas de classificações e ou relações que a escola
tem com a comunidade local e famílias que possam promover o desenvolvimento local sustentável.

u
g
e
s
t
õ
e
s
/
a
ç
ã
o
d
e
m
e
l
h
o
r
i
a
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5 - Neste Tópico os indicadores devem ter como base o conceito abaixo especificado:
A teoria do “capital social” de Putnam (2002) defende a tese de que sociedades com elevados
graus de consciência cívica, de solidariedade e de confiança entre seus membros e instituições
atingem níveis de bem-estar social superiores.
Como avalia comportamento da escola/comunidade escolar em termos de Participação, confiança e
solidariedade de acordo com a seguinte classificação:1: MuitoMau;2: Mau;3: Razoável;4: Bom;5: Muito Bom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NINDICADOR
Participaçãocomfrequêncianasatividades sócio-culturaisa Escola
Utilizamoseu direitodeparticipação eleitoral nos conselhos escolares e etc.
Participação das reuniões de pais e professores na escola
Articulação com Associações de moradores e outras organizações
Nível de consciência cívica e participativa para resolução dos problemas da escola
Nível acessibilidade escolar
Redução daproduçãoderesíduos? (por exemplo:evita produtos com muitaembalagem, etc.)
Infra-estruturas Básicas (saneamento, água)
Transportes coletivos
Segurança-Criminalidade
Auto-estimados alunos e comunidade
Agemcomresponsabilidade e cuidados nopresente, prevendo as gerações futuras
Aceitamasdiferenças na escola e comunidade?

Fonte: Programa Agenda 21/DCRS/SAIC/MMA, 2009.
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