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 Com área de 0,37 km², localizado na área central de Salvador, região 
administrativa I – Centro (IBGE, 2000), o bairro do Garcia possui relevo bastante 
acentuado, é espacialmente formado por um morro margeado por importantes 
avenidas – Av. Vasco da Gama ao norte, Av. Anita Garibaldi ao leste, Av.Centenário no 
oeste e ao sul Av. Reitor Miguel Calmon. 
 
 Possui aproximadamente 15 mil habitantes (IBGE, 2010), e uma considerável 
desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini (0,55). No que se refere às 
condições de habitação, de forma geral, o bairro possui condições satisfatórias (a 
partir da análise dos moradores) de cobertura de água encanada, luz elétrica e coleta 
de lixo.

 Originado em fins do século XVI, após a constituição da Fazenda Garcia D’Ávila 
pertencente ao Conde Garcia D’Ávila, a região funcionava como local para estoque de 
escravos, enquanto estes não eram vendidos a outros senhores. Com o fim da 
escravidão, as terras passaram a pertencer ao Mosteiro de São Bento, depois, ao 
Coronel Duarte da Costa e, por fim, à família Catharino.
 
 O bairro se desenvolveu a partir do arrendamento das terras, após a falência da 
União Fabril (de propriedade da família Catharino), o que lhe garantiu uma 
organização regular, diferente das “invasões”. Ao longo dos anos, com o processo de 
expansão urbana da cidade, segundo Gordilho-Souza (2008), o bairro foi sendo 
“reconfigurado” com a chegada da população pertencente às classes mais altas, 
vinda das antigas residências do saturado centro antigo e proprietários rurais recém-
chegados na cidade. Essa nova ocupação, é que responde pela desigualdade de 
renda que a Fazenda Garcia se caracteriza atualmente.

O BAIRRO

FAZENDA GARCIA

A COMUNIDADE COMO PEÇA FUNDAMENTAL
NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO À CIDADE

 Dentre outros, durante as visitas ao bairro, foram 
identificados os seguintes equipamentos públicos:
• Praça Marquês de Olinda
• Posto de Saúde da Família
• CEDAP – Centro Estadual Especializado de
Diagnóstico e Pesquisa
• Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima
• Escola Estadual Hildete Lomanto
• Centro Educacional Edgard Santos

 Além disso, a região apresenta comércio local c o m p o s t 
o p o r m e r c a d o s , b a r e s , lanchonetes/restaurantes, e 
também algumas escolas particulares de ensino infantil, além 
de forte representatividade cultural e gastronômica.
 As primeiras impressões da equipe em relação às possíveis 
demandas foram voltadas principalmente para as questões 
listadas a seguir:

ANÁLISE DO ESPAÇO

ENTORNO IMEDIATO
DELIMITAÇÃO DA REGIÃO TRABALHADA

N

FEDERAÇÃO

GARIBALDI

TORORÓ

GARCIALOCALIZAÇÃO DO GARCIA EM RELAÇÃO À CIDADE DE 
SALVADOR. GOOGLE EARTH, 2016

LOCALIZAÇÃO DO GARCIA EM RELAÇÃO AO ENTORNO 
IMEADIATO. GOOGLE EARTH, 2016

1

LEGENDA

1 Escola Nossa Senhora de Fátima;
2 Travessa Padre Domingos de Brito;
3 Travessa Francisco Rabello;
4 Escadaria de acesso à Comunidade
Gomes Brandão;
5 Rua Clemente Pereira;
6 Campinho;
7 Praça Marquês de Olinda.

Acervo próprio, 2016.

EDUCAÇÃO E SERVIÇOS

ACESSIBILIDADE E 
RELEVO

MOBILIDADE URBANA

ESCASSEZ DE ESPAÇOS 
DE

LAZER

RESÍDUOS SÓLIDOS 5 6 7

2 3 4
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OFICINAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO 

As oficinas de diagnóstico rápido participativo foram planejadas com o objetivo de conhecer o 

contexto escolar e da relação com a comunidade a partir da percepção dos estudantes, como 

subsídio essencial para a construção da proposta de projeto social a ser entregue à comunidade 

como produto final da Residência. 

O diagnóstico rápido participativo (DRP), de 

acordo com Freitas (2012) é um método para 

obtenção e construção coletiva de informações 

sobre uma determinada realidade, onde o 

processo de obtenção das informações é feito 

de modo a envolver pessoas que vivem a 

situação diagnosticada, para que construam os 

dados e informações que vão compor a 

análise.  

Oficina 01 – Conhecer para transformar  

 Essa oficina teve como objetivo compreender o entendimento dos 

estudantes acerca do contexto escolar e da relação escola-

comunidade.  

Dinâmica de apresentação: “Cama de gato” onde, estando os 

participantes em círculo, foi solicitado a cada um deles que dissesse 

o nome e o que poderia oferecer ao grupo e passasse (jogasse) o 

novelo de lã para outro participante, que deveria dizer o nome e o 

que pretendia oferecer ao grupo e assim seguiu até o último 

participante. Ao final foi formada uma “cama de gato”, uma analogia 

a uma teia de relações, onde todos os participantes são 

fundamentais para que ela não se “desfaça”. A dinâmica foi 

escolhida por possibilitar a reflexão da importância da construção 

coletiva, da contribuição fundamental de cada um no processo. 
 
Ilustração Dinâmica Cama de gato 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Técnica: A técnica utilizada na oficina para levantamento de dados 

do DRP foi uma adaptação da Matriz de SWOT, também conhecida 

como matriz FOFA. Assim os estudantes foram provocados a 

reconhecer em relação ao contexto interno as forças e fraquezas do 

ambiente escolar, em todos os aspectos (infraestrutura, ensino, 

atividades propostas, professores, etc.) e em relação ao contexto 

externo (bairro, comunidade, até questões macro referentes a 

políticas públicas, governo, etc.) quais são as ameaças e 

oportunidades, possibilitando uma reflexão crítica acerca do 

contexto no qual estão inseridos, processo muitas vezes 

inviabilizado pelo cotidiano.  

Oficina 02 – Onde eu estou?  
 

A oficina 02 teve como objetivo conhecer a compreensão dos 

estudantes do Edgard Santos acerca do território onde estão 

inseridos. 

Dinâmica de apresentação: A atividade foi introduzida por uma 

breve dinâmica de apresentação, devido ao fato da turma já ter 

participado da oficina anterior. Foi solicitado que os participantes 

falassem seu nome e onde moram. Verificou-se que todos os alunos 

residem no bairro ou no entorno imediato (Garibaldi, Federação, Alto 

das Pombas, Calabar, Centenário, Vasco da Gama, Dique do 

Tororó).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 

 

Técnica: Foi utilizada a técnica “biomapa”, os estudantes foram 

estimulados a registrarem no mapa do bairro, que foi disponibilizado, 

com alguns pontos de referências, seus sentimentos, percepções, 

vivências, experiências em relação àquele território, utilizando cores, 

desenhos, “post its”, palavras-chave, etc. As turmas foram divididas 

em subgrupos para o trabalho com os mapas e ao final 

apresentaram para toda a turma  

Oficina 03 – Escola e Direito à Cidade 
 

A oficina 03 teve como objetivo promover a reflexão sobre 

a escola enquanto espaço público e o seu papel na 

comunidade e refletir sobre a relação entre a educação e o 

direito à cidade. Foi realizada com os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio. A atividade foi desenvolvida como uma 

exposição dialogada, onde a temática foi apresentada a 

partir do contexto dos estudantes. Algumas premissas 

foram consideradas: 

 Direito à cidade (Lefebvre)  

 “Escola pública como o lócus de construção do direito 

à cidade” (Girotto)  

  “A escola como espaço público de cultura viva” 

(Freire)  

 “A escola como primeiro espaço público” (DaMatta)  

 

 

 

 
 

 
Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 

 

Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 Fonte: http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1154/ 

http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1154/
http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1154/
http://www.escolasapereira.com.br/pagina/1154/
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RESULTADOS OBTIDOS PARA A DEFINIÇÃO DA PROPOSTA 

AMBIENTE INTERNO 
 
  

  

AMBIENTE EXTERNO 
 

As oficinas propostas realizadas com os estudantes, além de constituírem elemento fundamental da construção de uma proposta de projeto social – 

produto do processo de assistência técnica, adotando a importância de reconhecer a contexto institucional; os cidadãos envolvidos, suas 

características; e inserção social, para então propor intervenções possíveis – constituem também espaços de reflexão – “lócus de desenvolvimento 

da cidadania” - dos jovens estudantes sobre a realidade na qual estão inseridos, rompendo com as “amarras” do cotidiano, da monotonia das aulas, 

do individualismo, das relações mediadas por redes sociais virtuais, de pouco diálogo.  

FORÇAS  
 

Alguns professores 
Facilidade para aprovação 

Ensino 
Colegas 
Futuro 
Futebol 

Alunos presentes 
Vontade de concluir os 

estudos 
Proximidade de casa  

Boa relação entre alunos e 
professores  

 
 
 
 
 
 
 
 

FRAQUEZAS  
 

Comportamento de 
alguns alunos 

Banheiros precários 
Bebedouros ruins 

Salas sem ventilação 
Falta de atividades 
lúdicas/esportivas 

Monotonia das aulas 
Falta de materiais para 

professores 
A escola não envolve o 

aluno  
Estrutura precária 
“A escola é oca”  

Professores desmotivados 
Falta de espaços de lazer  

 

  

AMEAÇAS 
 

Falta de respeito 
Violência 

Greve 
Falta de pagamento 

de funcionários  
Desinteresse da 
comunidade na 

escola 
Falta de verbas do 

governo 
Falta de segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“O colégio é a 
última opção dos 

moradores  
do bairro” 
Falta de 

participação da 
família 
Falta de 

investimento 
Discriminação em 
relação aos alunos 
de escolas públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convívio com a 
comunidade  

Programas do 
governo (PROUNI, 

ENEM, etc.) 
Oportunidades de 

estágio 

  

Mapa síntese dos biomapas produzidos pelos estudantes 

Fonte: Equipe RAUE Garcia, 2016. 

OPORTUNIDADES 

Crise da educação pública   EVASÃO ESCOLAR   
 falta de diálogo  falta de participação da comunidade  
 isolamento em relação ao  território  
  auto-estima baixa  

 Violência   infraestrutura precária 
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Mapa síntese dos biomapas produzidos pelos moradores 
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AÇÕES-PILOTO DESENVOLVIDAS 

Algumas ações-piloto foram desenvolvidas no sentido de criar espaços de 

educação não-formal no contexto escolar  fomentando o debate e a 

participação sociopolítica dos jovens estudantes .  

Cine Debate Ocupação das escolas de São Paulo 

 

Atividade realizada com o objetivo de refletir sobre a conjuntura política atual e 

a importância do protagonismo político dos jovens estudantes da escolas 

públicas de São Paulo nas ocupações por melhorias nas escolas.  

Dinâmica Corrida na Floresta: objetivo de propiciar uma reflexão sobre como 

a sociedade está estrutura na desigualdade e como essa condição está 

refletida na precariedade da educação pública. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 

 

Resultados: No debate os estudantes destacaram, a partir dos seus pontos de vista, os 

aspectos mais importantes abordados no documentário, dentre os quais: a violência policial 

sofrida pelos estudantes; a força que o movimento alcançou; o sentimento de pertencimento 

dos estudantes em relação às escolas; o aprendizado proporcionado pela mobilização e 

organização do movimento estudantil secundarista; o processo de organização descentralizado, 

sem lideranças definidas. 

 

 

 

Debate sobre Feminismo Negro 

 

Atividade realizada o objetivo de refletir sobre a sociedade patriarcal e o 

machismo nas relações cotidianas, relações de opressão baseadas em padrões 

de gênero e a construção do Feminismo/Feminismo Negro e a luta por igualdade. 

Dinâmica de reflexão crítica sobre o machismo: objetivo de debater a questão 

do machismo, estimulando a reflexão através de frases comumente utilizadas no 

cotidiano e que reforçam a cultura patriarcal e o preconceito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 

 

Resultados: Os estudantes agradeceram a oportunidade de discussão de temas como: racismo, 

machismo, preconceito, intolerância religiosa, etc, considerando que devem ser mais discutidos na 

escola.  

 

 

 

 

Roda de Conversa – Participação Política 

 

Atividade realizada com o objetivo de refletir a importância do engajamento 

político dos estudantes na luta por melhorias para a educação pública, discutindo 

temas como: grêmio estudantil, controle social das políticas públicas, conselhos 

de direitos, conjuntura política atual, democracia, etc.  

Dinâmica das bexigas : objetivo de mostrar que não é tão difícil resolvermos 

problemas quando estamos juntos.; sobre a importância da cooperação para a 

construção coletiva de alternativas aos problemas enfrentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016 

 

Resultados: Para encerrar a atividade foi solicitado que os participantes expressassem em uma 

palavra um sentimento em relação à atividade: solidariedade, reflexão, consciência, parceria, 

perseverança, evolução, conhecimento, mudança, sabedoria, atitude, determinação, contribuição, 

força, referência, motivação, união, diversidade, coletividade. As atividades contaram com 88 

participantes, no total, dos quais 56 responderam a ficha de avaliação. Quanto ao conteúdo 

abordado, 85,7% consideraram o conteúdo ótimo e 14,3% consideraram o conteúdo bom. Quanto 

ao debate 60,7% consideraram o debate ótimo, 30,3% consideraram o debate bom e 9% 

consideraram o debate regular. Quanto a metodologia adotada 62,5% consideraram a metodologia 

ótima, 33,9% consideraram a metodologia boa e 3,6% consideraram a metodologia regular. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FORMAL + EDUCAÇÃO NÃO FORMAL = 
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CULTURA 

GOHN, 2011, p. 117 

A educação não deve ser apenas uma agência, uma socialização de conhecimentos, mas deve contribuir para a formação de capacidades para 

atuar e pensar de forma criativa, inovadora e com liberdade. 

(Gohn, 2011, p. 116) 
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“A escola como lócus de construção do direito à cidade” 

Justificativa 
O reconhecimento da realidade do bairro e do Centro Educacional Edgard Santos trouxe elementos para a elaboração dessa 

proposta que visa contribuir para a apropriação do território do bairro como espaço de aprendizagem para os estudantes do Centro 

Educacional Edgard Santos, estimulando os jovens a se apropriarem das demandas do bairro e proporem soluções, contribuindo, 

nesse sentido, para a discussão e construção do direito à  cidade, entendendo o espaço da escola pública como espaço de 

possibilidades à construção e fortalecimento desse direito. 

Objetivo Geral 
 

 Estimular a apropriação do território do bairro como espaço de 

aprendizagem pelos alunos do Centro Educacional Edgard 

Santos 

 

Objetivos específicos  
 

 Promover a discussão sobre o direito à cidade 

 Estimular os jovens a se apropriarem das problemáticas do 

bairro e proporem soluções 

 Estimular o resgate do vínculo entre escola e comunidade 

 Estimular a construção de uma identidade entre a 

escola/estudantes e a comunidade 

 

Metas 

 
 Inserção de conteúdos 

relativos à realidade local 

(bairro, cidade) nas 

atividades do calendário 

escolar 

 Inserção de discussões 

com os estudantes sobre o 

direito à cidade 

 Fortalecimento da relação 

entre escola-comunidade 

 

Indicadores 

 
 Quantidade de estudantes 

envolvidos no projeto 

 Nível de satisfação dos 

estudantes participantes 

 Nível de satisfação da 

comunidade com o projeto 

 Nível de apreensão da ideia do 

direito à cidade nas propostas 

de soluções/alternativas 

apresentadas pelas turmas na 

síntese do projeto 
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1, 2 e 3 – Oficina Conhecer para 

Transformar  
5, 6, e 7 – Oficina Onde eu estou?  

8 – Oficina Escola e  Direito à 
Cidade  

 
Imagens: Equipe RAUE Garcia, 2016.  

* Não possuímos direitos sobre a imagem 


