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Resumo
Esse trabalho surge a partir da inquietação e questionamento que se dá quando ocorre a
percepção do desleixo, proposital ou não, com as memórias de uma escola, em comunidade
periférica de Salvador e as consequências disso. Nesse sentido, surge a questão que norteia
essa pesquisa: como, a partir da memória de um lugar, de uma escola e dos seus alunos, é
possível criar uma relação identitária, um sentimento de pertencimento e uma percepção
crítica sobre a sociedade em que estão inseridos? O trabalho intenta compreender os
elementos que compõem a memória da Escola Municipal Nova do Bairro da Paz,
conjuntamente com os alunos do segmento educacional de Jovens e Adultos e da comunidade
escolar em geral, do espaço social do Bairro da Paz, integrando proposta do REDEPUB,
projeto do Grupo de Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC, vinculada à
Universidade do Estado da Bahia. Para isso buscamos identificar os elementos de memória,
nos relatos dos membros da comunidade, através de atividades provocativas realizadas
durante os anos letivos de 2016/2017, de pesquisas em arquivos e nas narrativas coletadas
nesse espaço social. Registramos de forma participativa com a comunidade escolar, o
processo de afirmação da cidadania a partir da percepção da relação entre memória, sujeitos e
escola. Construímos instrumentos para difundir as memórias da comunidade por meio de
publicação de vídeos, atividades e textos, elaborados coletiva e individualmente, de caráter
político educacional em meio virtual.
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Introdução
A inquietação e questionamento que surge nesse trabalho tem seu início no mesmo
momento em que tomamos contato com relatos de memórias de um povo sobre seu lugar, de
uma história tão rica e ao mesmo tempo tão destinada a invisibilidade pelas vias oficiais e
sociedade em geral, como é comum nas comunidades periféricas.
Norteamos essa pesquisa a partir do seguinte questionamento: “como podemos despertar e
preservar a memória da escola e dos seus alunos, principalmente os da EJA, criando uma
relação identitária e um sentimento de pertencimento, não a instituição que os abriga, mas a
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condição de humanidade, muitas vezes negada nas camadas da população onde a
desigualdade é a regra?”.
O projeto busca compreender os elementos da memória da Escola Municipal Nova do
Bairro da Paz a partir da visão de alunos do segmento educacional de Jovens e Adultos (EJA)
e da comunidade escolar em geral, do espaço social do Bairro da Paz, integrando proposta do
REDEPUB, projeto do Grupo de Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade –
GEOTEC, vinculada a Universidade do Estado da Bahia.
A unidade escolar fica situada no Bairro da Paz, antiga invasão das Malvinas, situada na
Av. Paralela, área de eminente crescimento urbano e desenvolvimento de condomínios de alto
padrão, criando um contraste e uma tensão social devido à convivência de extremos de classes
sociais.
Trabalhamos no sentido de identificar os elementos de memória nos relatos dos membros
da comunidade através de atividades provocativas realizadas no período entre 2017 e 2018 e
nas narrativas coletadas nesse espaço social. Registramos esses relatos dos alunos,
professores, servidores e comunidade local vinculados a unidade da Rede Pública selecionada
utilizando as TIC´s, marcando o processo de construção da cidadania a partir da relação entre
os sujeitos, escola e lugar. Além dos relatos orais coletados buscamos informações sobre a
constituição do bairro em jornais da época e trabalhos acadêmicos relacionados.
O nosso produto, o blog https://portalbairrodapaz.blogspot.com/, tem por objetivo difundir
as memórias da comunidade escolar determinada por meio de um memorial vídeo-documento
resgatando a importância da escola como patrimônio de toda comunidade e estabelecendo
vínculos entre suas identidades sociais e culturais.
O nosso objetivo geral é compreender os elementos da memória da Escola Municipal
Nova do Bairro da Paz, a partir da visão de alunos do segmento educacional de Jovens e
Adultos e da comunidade escolar em geral, do espaço social que estão inseridos, integrando
proposta do REDEPUB, projeto do Grupo de Geotecnologia, Educação e Contemporaneidade
– GEOTEC, vinculada a Universidade do Estado da Bahia. Identificar os elementos de
memória, nos relatos dos membros da comunidade, através de atividades provocativas
realizadas no período determinado e nas narrativas coletadas nesse espaço social. E a partir
daí registar as narrativas dos alunos, professores, servidores e comunidade local, vinculados a
Escola Nova do Bairro da Paz utilizando as TIC´s, marcando o processo de construção da
cidadania a partir da relação entre os sujeitos, escola e lugar. E ainda, coletivizar as memórias
da comunidade escolar coletadas, determinada por meio de um memorial vídeo-documento,
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resgatando a importância da escola como patrimônio de toda comunidade e estabelecendo
vínculos entre suas identidades sociais e culturais.
Metodologia
A nossa metodologia de trabalho segue a forma do nosso grupo de pesquisa que é a
participativa-colaborativa, por ser uma característica que melhor responde as nossas
necessidades. E nos proporciona a imersão e mobilização das práticas in loco aproximando o
pesquisador e universidade da comunidade e da escola abrindo espaço para sonhos e projetos
futuros e universalizando a academia para aqueles que a viam como um lugar distante e até
mesmo impossível. Essa prática nos permite conhecer e viver o cotidiano da escola, entender
suas mazelas e aprender com seus valores.
O pesquisador aqui não aparece como um ser dotado de superpoderes ou de poções
mágicas capazes de livrar a escola e seus partícipes de todo o mal, mas de integrar-se a ela
buscando e experimentando juntos as perspectivas e ações de mudança. A comunidade e a
universidade trabalham como agentes idealizadores e transformadores da realidade da
instituição escolar.
Resultados e Discussão
Com esse trabalho percebemos resultados que alcançaram os envolvidos no processo da
pesquisa: para a comunidade, o entendimento do papel da escola em questão na vida das
pessoas e como processo integrante da luta que os primeiros moradores tiveram que travar
para se estabelecer ali, os discursos de luta, resistência e empoderamento foram percebidos
mais fortemente nos contatos que se seguiram ao trabalho; para a Universidade, a
aproximação do conhecimento científico com a comunidade local, colaborando na formação
de futuros pesquisadores, inclusive com a formação do grupo de pesquisadores júniores da
EJA, que passaram a integrar o grupo de pesquisa A Rádio na Escolha da Rádio, integrante do
Geotec/Uneb – é a primeira vez que esse grupo recebe pesquisadores do segmento da
Educação de Jovens e Adultos; para a instituição, um registro de sua memória que servirá
como base para elaboração de documentos e para a própria formação dos seus futuros
educandos; para os educandos, a elevação da autoestima a partir da construção de um
documentário com relato dos sujeitos envolvidos e o reforço de uma autoimagem positiva.
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Conclusões
Em todos os momentos do nosso trabalho é perceptível que existe muito orgulho do bairro
e da sua história. Os estudantes reproduzem os casos como um mantra, uma forma de se
convencer dos seus heróis e não deixar cair no esquecimento a sua coragem e determinação.
Essa percepção os levam a querer lutar para minorar as questões de segurança, saúde, lazer e
educação que são tão relegadas pelas autoridades governamentais.
Nosso trabalho, de certa forma, colaborou com a reprodução desse sentimento e
percepção. As memórias foram evocadas e eram estimuladas a fazer-se presente e como um
novelo de lã quanto mais se puxava mais linha aparecia, uma história puxava outra.
Trabalhar com memória nos oportunizou entender a diversidade e a complexidade do ser
humano. A história oral nos remete a particularidades que são importantes para cada
indivíduo. O saber ouvir e o exercício da observação tem que ser treinado cotidianamente no
pesquisador. E ainda contribui com a percepção de uma identidade positiva e leva os
indivíduos a quererem afirmar essa identidade. Não que as pessoas do Bairro da Paz já não
possuam autoestima, mas possibilita reforçar essa corrente do bem. A percepção de uma
identidade diferente daquela que existe no senso comum tem que ser afirmada cotidianamente
e acredito que esse trabalho colaborou nesse sentido. Em diversos momentos isso ficou
perceptível.
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