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RESUMO

Este artigo é resultado de pesquisa bibliográfica sobre Educação e Gestão de Sociedades Sustentáveis,
interligados entre si abordando a temática do desenvolvimento local. O objetivo é destacar a importância da
educação e todo o seu processo, articulando a reconstrução de uma gestão transformadora, compartilhada e
participativa onde a sociedade possa exercer a sua cidadania. Utilizamos a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) como espaço público a ser fortalecido com novas abordagens metodológicas para a construção do
saber e a transformação de mentalidades. A proposta é oferecer uma visão das principais discussões em
torno das relações entre a educação e a gestão do desenvolvimento sustentável. Esta escolha relaciona-se
com o fato de estarmos trabalhando na própria Universidade com a pretensão de potencializar os seus
projetos identificando formas de compreensão desta problemática.
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ABSTRACT

This article is resultant of a bibliographic research on Education and Sustainable Societies Management,
interconnected and addressing the issues of local development. The aim here is to highlight the importance of
education and its whole process, articulating the reconstruction of a transforming, shared and participative
management in which citizens can exercise their citizenship. We used the Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), state university, as a public space to be strengthened with new methodological approaches to the
construction of knowledge and the transformation of mentalities. The proposal is to provide an overview of
the main debates about the connexions between education and social and environmental sustainable
development management. This choice is related to the fact that we are working at this same University
intending to enhance its projects by identifying ways of understanding these issues.

Keywords: Education; local development; participatory methodologies.

INTRODUÇÃO

O presente artigo baseia-se nas propostas já formuladas sobre o planejamento social participativo,

onde a opinião da população tem grande importância, pois interfere nos processos de ação e de

investigação da realidade. Pensamos sempre em um novo modelo de desenvolvimento que atenda as

exigências do século XXI, proporcionando a discussão de um modelo de planejamento participativo,

destacando os problemas contemporâneos no âmbito social, cultural, ambiental e político da
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Universidade e analisando os resultados a cerca do seu desenvolvimento. Adotaremos uma

metodologia que discuta dois eixos: educação e sustentabilidade; e educação e desenvolvimento

socioeconômico. Trata-se de uma pretensão teórica, conceitual e prática, mobilizando a comunidade

unebiana: estudantes, professores, técnicos, gestores e pesquisadores envolvidos no processo a lutar

pela cidadania, igualdade social e preservação do meio ambiente. Precisamos criar estratégias de

desenvolvimento com intervenções e propostas baseadas em uma pedagogia comunitária, com

princípios básicos desde a educação transformadora, ecológica e libertária, preconizada pelas ideias

de Paulo Freire, mas observando também as pessoas, o contexto social e as relações interpessoais

existentes.

Entretanto, a preparação de qualquer proposta de socialização é uma etapa crítica do próprio

processo. Em questão, não está apenas o aspecto da participação, mas a falta de atuação do poder

público que constrói desordenadamente sem oferecer de serviços públicos e sem se preocupar com a

morfologia da cidade de Salvador nem da própria Universidade, o que contribui para o aumento da

evasão e da violência nessas áreas. No entanto, cabe destacar que assim se fortalece a solidariedade

de quem estuda nesses espaços e carecem de todas as condições básicas de infraestrutura e suporte

técnico.

Ademais, o artigo questiona sobre o desenvolvimento sustentável como variável para o

desenvolvimento econômico. Segundo Jacobs (1996), dirigentes de vários países vem abordando

essa questão há décadas e para Nunes (2003), quando um tema alcança uma aceitação geral pode

haver a manipulação de um conteúdo sério que se apresenta camuflado em suas aplicações. É

notável que somente quando todos se conscientizarem sobre a questão ambiental e a sua relação

com os problemas atuais e futuros é que o desenvolvimento sustentável terá êxito.

A educação e as suas metodologias precisam ser administradas para que transformem as

mentalidades na construção de uma da cidadania plena, no que se refere ao desenvolvimento local

sustentável. Essa análise precisa ser feita através de pesquisas nas instituições públicas e privadas

contemporâneas em diferentes territórios baianos e brasileiros.

Constata-se que esse processo educativo vai além do ensino-aprendizagem, precisamos ter a

sensibilidade de enxergar as áreas que demandam mudanças e onde é possível atuar

estabelecendo-as. A educação ambiental e a sociedade contemporânea com os seus desafios,

pretendem: definir e alcançar objetivos comuns; considerar os valores culturais relacionados aos

diferentes modos de ver o mundo no convívio com os ecossistemas naturais, garantindo o bem-estar

da população; alcançar padrões elevados de produção que ressaltem a sociabilidade socioambiental;

realizar a plena participação dos indivíduos e coletividades na gestão das sociedades e do

desenvolvimento territorial.

ALGUMAS TÉCNICAS DE INOVAÇÃO
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A busca na sociedade atual é pelo caminho a um mundo ambientalmente equilibrado, socialmente

justo e solidariamente articulado. Foram estipuladas algumas metas visando a satisfação das

necessidades básicas da população, participação, preservação dos recursos naturais, sistema social

que garanta emprego, segurança social, respeito a outras culturas, mas é necessário agir

pedagogicamente para orientar a todos na busca de soluções compartilhadas. Tudo isso implica no

aperfeiçoamento das políticas públicas e garantia de direitos, na mudança de comportamento das

pessoas e no grau de potencial da educação que influenciará no entendimento dos mecanismos de

gestão das sociedades sustentáveis.

Os educadores há décadas já se integram para alcançar o desenvolvimento local. Os técnicos,

pesquisadores e estudantes vem trocando conhecimentos e experiências para elevação da

competência acadêmica, científica e profissional diante à ação econômica de uma competição

globalizada e capitalista. Segundo BECKER (1998), boas experiências de desenvolvimento já

aconteceram nesta dinâmica.

Isso tudo já está em andamento nos territórios, mas precisamos ver os sujeitos existentes, estudar

os pensadores que tratam do assunto com as suas teorias, compreender e colaborar com as

soluções. Precisamos adotar estratégias de trabalho que analisem o real potencial do modelo teórico

utilizado até então, para que seja compreendida a relação entre a gestão participativa e o

desempenho escolar (MUTIM, 2000). Com o Programa do PPGEduC da Uneb, estudos continuam

sendo realizados, com o objetivo de superar as desigualdades sociais, os riscos ambientais e manter

o equilíbrio dos ecossistemas para a questão da sustentabilidade.

PRODUZIR PARA VIVER, NA UNEB

A Universidade precisa de formas alternativas de produção do conhecimento que fujam um pouco do

modelo capitalista e excludente. Ela precisa mapear as alternativas existentes já utilizadas,

destacando os novos fatores advindos do século XIX que se desenvolveram como alternativas ao

individualismo liberal e ao socialismo centralizado. O funcionamento de suas ações sempre se baseou

nos princípios do controle democrático por parte dos gestores e a sua exclusiva participação

econômica. Ela se organiza de forma democrática, com a participação livre de todos e respeitando os

direitos e deveres de cada um, aos quais prestam serviços, sem fins lucrativos, desenvolvendo

conhecimentos, habilidades e valores, o que estreitou as relações e propiciou a geração de inovações

tecnológicas.

A busca pela democracia, prosperidade, alicerçada em movimentos sociais mais expressivos, possui

uma finalidade multidimensional, envolve a dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural.

Além da visão econômica de geração de trabalho e renda, essas experiências se projetam no espaço

público, no qual estão inseridas, tendo como perspectiva a construção de um ambiente socialmente

justo e sustentável. Ela não se confunde com o "Terceiro Setor" que substitui o Estado nas suas
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obrigações legais e inibe a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores, enquanto sujeitos

protagonistas de direitos.

EDUCAÇÃO E DIÁLOGO NA UNEB

A Educação, atualmente, caminha junto com a globalização característica do nosso tempo. Podemos

ressaltar a existência de novas formas de se conceber o homem e a sociedade através do diálogo.

Percebemos que isto sempre aconteceu. Desde os primórdios, a educação como um todo vem

evoluindo e após a Lei nº 9.394/96, que trata de suas Diretrizes e Bases (LDB), ficou estabelecido

que a educação precisa e deve ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. A educação

está em constante transformação, ligada a fatores de origens externas, estimuladas por movimentos

sociais e políticos, configurando um novo cenário com múltiplas implicações.

O homem percebe todas essas transformações, mas ainda está aprendendo a lidar com elas. A

tecnologia e a ciência crescem de forma agressiva, impulsionando o capitalismo emergente e pondo

em prova o modelo de educação tradicional. O homem, mesmo tentando resistir à todas essas

inovações tecnológicas, disponíveis no mercado, percebe que, se ele não se adequar estará fora do

contexto. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais capacitados, esse desespero gera

a dependência pelo uso das máquinas, de tecnologias, distanciando as pessoas e interferindo na

forma de comunicação entre elas.

É necessário que haja democracia no sentido de que as diferenças não sejam impedimento. Eis o

desafio, pois as tecnologias ajudam, mas o diálogo sempre prevalecerá em qualquer lugar do mundo.

A Educação é um projeto para formar pessoas e estas precisam compreender as diferenças para

darem continuidade a globalização com a intercomunicação. Agora adotaremos o diálogo crítico, com

mais argumentos, pontos de vista diferentes, baseado em fontes de pesquisa mais concretas, aliadas

à utilização dessas ferramentas tecnológicas. A nossa cultura e identidade não pode ser

desconsiderada diante da nova realidade individual e coletiva.

Em relação à identidade, temos o pensamento de Michel Maffesoli (1997) estudioso sobre esse tema,

que interpreta positivamente as vivências do mundo contemporâneo, refletindo a passagem da lógica

de identidade para a de identificação. Ele trata da fragilidade do indivíduo que se define na

multiplicidade de interferências nas suas relações com o mundo. Outro autor é Habermas (2004), que

pressupõe o não direito de julgar as outras culturas baseando-se em nossos parâmetros de validade.

Percebemos que a Educação é um campo complexo, muitas vezes contraditório, necessitando de

permanente negociação e diálogo entre os envolvidos. Por isso, a Pedagogia Contemporânea deve ser

construída sob o novo entendimento democrático, buscando a inclusão social e a intercomunicação

dos povos. Os educadores precisam ser hábeis, adotando sempre novas práticas pedagógicas para

que não sejam repetidos os antigos vícios e procedimentos, tornando assim o diálogo mais favorável

e compreensível por todos.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/metodologias_participativas_na_universidade_do_estado_da_bahia_un.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO SUBDESENVOLVIMENTO E O DISCURSO DO

DESENVOLVIMENTO NA UNEB

Podemos estabelecer determinados padrões para garantir o nível de cultura, linguagem e

modernidade de uma nação. Através de argumentações antropológicas modernas em torno do

denominado Terceiro Mundo, cujo regime para ele não condiz com o discurso do desenvolvimento,

Contreras fala sobre a construção social do desenvolvimento, propondo-o como algo cultural de

caráter histórico. Depois, ele fala sobre a alteridade e a linguagem do multiculturalismo,

contrapondo-se a cultura da unificação, de algo homogêneo em um mundo cada vez mais segregado,

destacando também a desconstrução do discurso do desenvolvimento para reconstruir práticas

alternativas.

Será que ser tradicional é ser primitivo?

Será que a cultura é uma invenção?

O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são práticas culturais convertidas em discursos políticos

e sociais que se tornam regimes de verdade através da construção do Orientalismo por parte do

Ocidente. Precisamos atentar que a cultura, com todas as suas raízes e pluralidades, não definem se

o país é ou não desenvolvido. A construção social do subdesenvolvimento e do discurso do

desenvolvimento é histórica e explica os processos e mecanismos de institucionalização, legitimação

e dominação. Nenhuma nação é totalmente desenvolvida ou subdesenvolvida. A ideia na verdade é

uma construção do capitalismo porque ele diz que alguns países são desenvolvidos e outros não,

baseados em aspectos da cultura. Só que a região pode se enquadrar como subdesenvolvida e

possuir pontos de desenvolvimento, mesmo não estando apenas voltada para o capitalismo. A nação,

por não possuir tecnologia digital, não significa que ela não tenha outros tipos de tecnologia.

Quando dizemos que a nação é subdesenvolvida nós tiramos dela a sua autonomia e o capitalismo

ganha força. Todos somos ricos, mas o que existe é uma mentalidade corrupta e uma grande

desigualdade social. No fundo, essas tecnologias possuem algumas deficiências e por mais que ela

cresça, a tendência é levar a todos rumo ao capitalismo selvagem e excludente que já nos domina.

A EDUCAÇÃO PELO AVESSO: ASSISTÊNCIA COMO DIREITO E COMO PROBLEMA

A ideia de Emancipação e Pobreza Política preconizada por Demo (2002) tenta conceituar a

participação como uma conquista, no intuito de destacar a importância da competência política. As

pessoas pretenderem da vida mais do que a sobrevivência, onde o excesso de ajuda às vezes

atrapalha. A autonomia do sujeito, que depende do contexto social onde ele está inserido, fala da

questão que hoje sempre afirmamos: o nosso espaço é sempre limitado pelo espaço do outro. A

exemplo de Marx, que desenhava os traços da alienação no sentido do trabalho inapropriado e do

trabalhador sendo usado. A educação, entendida sinergicamente, torna-se a política mais estratégica,

sendo a ignorância o problema social mais profundo. Isto traduz os nossos problemas atuais, porque
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precisamos de intelectuais capazes de ativar a consciência crítica dos outros, buscando o

associativismo, a coletividade.

Segundo Demo (2002), existem formas para combater a pobreza onde, pela concepção dele, a

assistência social não é uma política social vinculada diretamente ao combate à pobreza e sim para

garantir a sobrevivência aliada à outras políticas. Ele cita Castells (2009) com o seu pensamento de

achar que vivemos em um mundo com menos desigualdades, o que na verdade não acontece, cada

um olha ao seu redor de uma forma diferente, uns com muito, outros com muito pouco. Para o autor,

desenvolvimento não é entendido como crescimento e sim a capacidade que temos de gerir as ações

e promover estratégias. Este raciocínio está coerente com o processo de globalização e com os

desafios do século XXI visto que, por exemplo, é impossível combater a pobreza tendo o pobre como

figura central. O Estado é diretamente o grande controlador das massas, precisamos criar políticas

sociais que freiem este processo.

Tão importante quanto defender o direito de assistência nas políticas sociais, é perceber que, se mal

feita, prejudica a cidadania popular, ao estabelecer vínculos de dependência clientelista. Combinar

assistência com educação é um dos caminhos para recuperar o horizonte da cidadania e esta é

importante em qualquer civilização. Assim, revela-se o papel fundamental do Estado, com as suas

funções já pré-definidas, todos os fatores envolvidos possuem as duas vertentes, ou seja, podem ser

um direito, mas em determinados casos podem ser um problema a ser resolvido não só pelo Estado e

sim por todos. Atualmente, a Educação está sofrendo inúmeras mudanças em seu processo e carece

de investimentos, de profissionais motivados e com condições de formar sujeitos capazes de exercer

essa cidadania plenamente. A sociedade oferece inúmeras alternativas que são concebidas de acordo

com a consciência crítica de cada um e essa capacidade depende de todo um processo emancipatório

condizente. A assistência não pode se encerrar em quem a recebe, ela precisa ser estendida à todos,

compartilhada e utilizada para servir à todos os sujeitos, independente de suas raízes.

INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

As incubadoras populares ou de empreendimentos solidários populares, originárias nas universidades,

concretizam a idéia de que estas podem contribuir, de forma expressiva, para a organização da

sociedade, principalmente dos setores empobrecidos, tendo em vista que estão voltadas à promoção

de atividades associativas, como lembram Mello & Regules (2004). Elas procuram dar uma

contribuição à organização das pessoas premidas pelo desemprego para que possam assumir

ocupações no campo do trabalho, apossando-se de mais renda e procurando melhoria em suas

condições de vida.

O capitalismo, consolidado como sistema dominante tem gerado sucessivas crises. Estas, por sua

vez, tem desencadeado sérias e danosas penalidades aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o

mundo e se expressam pela exclusão social, enquanto se expandem. Em oposição às perdas dos

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/metodologias_participativas_na_universidade_do_estado_da_bahia_un.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



postos de trabalho, geradas pelo avanço tecnológico, pela concentração de capitais e pela sucessiva

diminuição dos direitos civis e trabalhistas na esfera legal, resultante da pressão exercida pelos

interesses do capital, sobretudo, do setor empresarial, trabalhadores e trabalhadoras vem

desenvolvendo mecanismos que objetivam a inclusão dos contingentes excluídos no sistema

produtivo. Nesse sentido, destacam-se as iniciativas que potencializam o trabalho cooperado, abrindo

a perspectiva de uma economia solidária popular, enquanto modalidade econômica que preconiza um

desenvolvimento para todas as pessoas.

A autogestão depende da existência de condições, da capacidade de uma auto-análise do grupo para

provocar discussões para o que está sendo edificado na sociedade. Isto requer de todos uma análise

das metodologias já usadas pelas empresas em relação aos trabalhadores, com uma interpretação do

mercado. Os trabalhadores precisam de atitude e coragem para fazer este estudo e caso seja

necessário, introduzir novas técnicas e modelos de gestão. O ideal é que os trabalhadores tenham o

seu ofício reconhecido, mas que haja organização, retorno financeiro e liberdade.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A questão sobre a educação e o seu processo de aprendizagem enfatiza a necessidade do estudante

e pesquisador extrapolar o limite delimitado apenas pelos livros e buscar o entendimento dos fatos

que acontecem ao seu redor e compõem o espaço em que vivemos. A contextualização se relaciona

diretamente com as origens, a história, a cultura e as tradições locais.

O índice de IDH no estado está relacionado à educação, percebemos que a situação foi contornada

com um estudo das condições do local, verificando o clima, a viabilidade, o desenvolvimento de uma

autogestão que norteie o seu próprio crescimento. Todos estes aspectos não englobam apenas

fatores sociais e econômicos, mas também culturais no que se refere às tradições da região. O

desenvolvimento local está pautado no senso crítico das pessoas e em suas necessidades de buscar

transformações, todo cidadão pode e deve escolher o seu destino, participar, gerar dinâmicas

construtivas. Atualmente, a educação está adotando a metodologia construtivista, o modelo de

ensino aprendizagem, com técnicas modernas que auxiliem o entendimento dos alunos. O uso de

tecnologias está dominando todos os níveis da Educação, com a utilização de ferramentas mais

modernas para garantir o acesso das informações em tempo real. A globalização provocou a

interligação de todos, com as transformações tecnológicas e a concentração mundial do poder

econômico.

Contudo, o espaço local prevalece. Enquanto o homem precisar do alimento, de seu repouso diário,

de oxigênio, ele terá que preservar o meio ambiente e mesmo com todos esses recursos terá que dar

atenção à família. Precisaremos de impactos, motivações e de muito estudo. O mundo continua em

constante transformação e o homem precisa ter o conhecimento. Na sociedade, mesmo os que já

trabalham continuam estudando para atender às exigências do mercado de trabalho. Para Dowbor

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/metodologias_participativas_na_universidade_do_estado_da_bahia_un.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



(2011), a relação com a informação e o conhecimento acompanha cada vez mais as pessoas durante

toda a sua vida.

Precisamos atentar sobre a questão da conectividade das pessoas com o mundo virtual e a sua

interferência no processo educacional. Os currículos precisam acompanhar o desenvolvimento do

mercado, mas isto não significa que ele resolve se for pautado apenas em um ensino à distância. A

presença do professor em sala de aula é de extrema e fundamental importância para a formação do

indivíduo. O homem precisa usar as tecnologias disponíveis apenas como ferramenta, agregadas ao

seu conhecimento teórico, potencializando as suas descobertas para entender a realidade do mundo

em que vive.

A Constituição Federal de 1988 conseguiu trazer autonomia administrativa para os municípios

assegurando-lhes direitos e garantias, como o de criar os seus próprios sistemas municipais,

buscando o exercício da cidadania. Trata-se de uma rede articulada nacional e internacional que

surge da reflexão da própria prática em uma nova visão de arquitetura de Gestão Pública em torno

do princípio da Educação Cidadã e da Cidadania Planetária. A escola e a comunidade são colocadas

como gestores sociais do conhecimento, onde quanto mais se desenvolvem, maior a globalização e

maior a necessidade de melhores condições de vida.

Podemos citar o Programa Município que Educa para destacar que existem projetos que visam a

qualidade de vida no município, potencializando os espaços educativos, a democratização local, com

base nas relações éticas e transparentes entre Estados e a Sociedade Civil. Isso decorre da urgência

social, cultural, econômica, política e ética que vivemos, o que faz com que os municípios procurem

se fortalecer através de um planejamento educacional onde a educação básica passe por constantes

reflexões e instrumentalização. A sociedade precisa formar educadores ambientais para discutir os

problemas regionais e apoiar os espaços coletivos, isto fará com que pessoas se forem capazes de

participar ativamente, transformando o seu entorno através de dinâmicas construtivas. O Estado

sozinho não constrói a mudança, o processo depende da democracia, de justiça social e

principalmente das famílias. A educação inicia-se na nossa casa, nas ruas, no trabalho, nas escolas,

em todos os lugares, rurais ou urbanos. Todos estes espaços são potencialmente educativos e

contribuem para a formação integral do ser humano. Segundo o autor, o município agrega algumas

ações como o diálogo, a transparência, o respeito, a sociabilidade, a afetividade, a solidariedade, o

empreendedorismo participativo, o trabalho coletivo, o compromisso, entre outras, mas a verdade é

que ele tenta fazer isto que só acontece quando o indivíduo já vem evoluído desde casa.

Segundo Dowbor (2006) promover o desenvolvimento local não significa voltar as costas para os

processos mais amplos, inclusive planetários, significa utilizar as diversas dimensões territoriais

segundo o interesse da comunidade. O município precisa entender a realidade local para daí buscar

melhorias, educar com uma maior integração dos alunos e desenvolver uma Pedagogia

Intertranscultural. O entendimento do meio em que vivemos, a visualização dos recursos que temos
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disponíveis, o conhecimento das necessidades da comunidade envolvida, todo esse conjunto agrega

fatores que nos levam ao desenvolvimento com uma educação fortalecida, dinâmica, evoluída e

personalizada para satisfazer os envolvidos no projeto. No caso do Brasil, falta que as autoridades

priorizem a Educação porque os incentivos ainda continuam apenas no papel, os recursos não são

bem distribuídos, os professores continuam desmotivados e os alunos com mais senso crítico, fruto

da nossa democracia "mascarada" que só inclui uma minoria no processo. Enfrentamos outro grande

problema que é a pobreza, fruto da má distribuição de renda, com altos índices de desemprego. A

fome é um dos fatores que mais impedem a aprendizagem de todos e atrofia todo o crescimento dos

municípios brasileiros.

CONCLUSÕES

Este artigo aborda alguns pontos de reflexão sobre o tema, organizando a sua estrutura a respeito da

realização de estratégias com objetivos específicos que se baseiam em: mobilizar as comunidades

envolvidas na Universidade e formar uma melhor equipe de trabalho que compreenda melhor a

história dos bairros, identifique os problemas e localize os espaços de sociabilidades existentes. A

ideia é que se formem grupos de trabalho, a democracia seja estimulada, a participação dos

envolvidos no processo seja fortalecida para que realizem temáticas, os resultados sejam

sistematizados, que uma plenária final seja coordenada e que relatórios e seminários de avaliação

sejam elaborados. A vivência é que irá permitir a informação individual em cada um dos participantes

e gerará formas de atuação específicas, integrando os conhecimentos acerca da problemática

tratada. O público-alvo a quem se destina este artigo é para estudantes, pesquisadores, profissionais

de todas as áreas na Uneb e à sociedade. Esperamos que este artigo seja capaz de mobilizar

estudantes, pesquisadores, profissionais de todas as áreas na Uneb em torno dessas ações que são

vivenciados na sociedade contemporânea.
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