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RESUMO
 
 
O presente trabalho de pesquisa bibliográfica faz parte da dissertação em curso na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) em Educação e Contemporaneidade. Nesse curto espaço, objetiva-se refletir a cerca do estudo das
Representações Sociais de jovens sobre o bairro onde moram como ponto de partida para ancorar estratégias de
Desenvolvimento Sustentável no Local através de práticas educativas. Observou-se que quando as pesquisas
acadêmicas realizadas sobre o contexto educativo na contemporaneidade abrem possibilidades para agregar
discussões à realidade local das comunidades, há um espaço de questionamento, reflexão, engajamento e diálogo
possível entre teoria e as práticas educativas nas diversas realidades até então ignoradas, desempenhando papel
fundamental na edificação do processo de desenvolvimento humano local sustentável.
 
 
ABSTRACT
 
 
This work is part of the dissertation in progress at the Universidade do Estado da Bahia (UNEB) in Education and
Contemporary. This article aims to reflect about the representations youth have about the neighborhood where they live.
These representations will be used as a starting point to anchor sustainable development strategies in the neighborhood
through educational practices. It was observed that when the academic research opens possibilities to add discussions
to the local reality of the communities, there is a question of space, reflection, engagement and possible dialogue
between theory and educational practices in the various realities hitherto ignored. Due to this fact, the academic research
 plays a key role in building the human sustainable local development.
 

INTRODUÇÃO
 
 
Para a Delors (2000), a educação é, também, uma experiência social, por isso anuncia que, numa sociedade envolta de
profundas transições sociais e culturais, a porta de entrada para a educação no século XXI é a aprendizagem de todos
os cidadãos, ao longo de toda a sua vida (e na sua vida, com a sua vida), do nascimento à velhice. Nesse pensar, para
que se façam frutificar talentos e potencialidades, a relação entre o indivíduo e o conhecimento do ambiente em que
vive surge como contribuição para o desenvolvimento pessoal e intelectual, no âmago do desenvolvimento da pessoa e
das comunidades.
Dessa forma, Motim (2007, p. 113-116) afirma que os espaços públicos são vistos como arena de interação social e de
construção de identidades onde são forjadas as demandas gerais de comunidades. Para o pesquisador, esses espaços
se configuram como dimensões abertas, plurais, permeáveis e pouco institucionalizadas, portanto, surge a necessidade
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de promover a articulação dos processos educativos formais e não formais como estratégia para a gestão do
desenvolvimento local sustentável.
Nesse contexto, vale destacar os jovens que vivem em bairros de exclusão socioterritorial ou favelares, pois estes criam
suas redes de significados sobre as coisas do mundo e do espaço de vida, numa tentativa de reforçar suas identidades
sociais e espaciais (MOSCOVICI, 1961 e JODELET, 1989). Desta maneira, como sugere Bomfim (2009), a reconstrução
do espaço é pensada enquanto produção social e supõe o sentido que os sujeitos dão a ele.
Os saberes são construídos e firmados nos bairros como forma de resistência aos valores etnocêntricos, porém esses
saberes não têm tido visibilidade no campo das políticas de educação, bem como junto aos governos e instituições
sociais. Dessa forma, ao considerar os saberes marginalizados do senso comum, fortalecemos propostas de atividades
socioeducativas sustentáveis que possibilite, numa perspectiva processual, a reflexão sobre o pensamento social
desses jovens articulada ao desenvolvimento da comunidade local.
Nesse sentido, surge a necessidade de refletir sobre o estudo das Representações Sociais de jovens sobre o bairro
onde moram como ponto de partida para ancorar estratégias de Desenvolvimento Sustentável no Local. Essa proposta
ganha notoriedade ao considerarmos que, conforme afirma Fialho (1998, p. 37), a inserção da universidade no seu
contexto é condição fundamental para que a mesma possa dar sentido à sua missão enquanto sujeito histórico
institucional e intérprete da realidade.
 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
 
 
A aplicação dos conceitos de Território e Desenvolvimento Local Sustentável (DLS) consiste na ampliação de iniciativas
que surgem de uma inquietação da coletividade, articuladas às potencialidades locais. Neste trabalho, compreende-se
que o conceito de DLS perpassa pela ideia de competência de auto-gestão dos territórios e, ao considerarmos que o
território local expõe a representação de seus cidadãos ou indivíduos, essa competência precisa desenvolver-se em
cada cidadão inserido no território.
É importante citarmos o entendimento, proposto por Ferraro (2002), sobre sustentabilidade:
 
(...) a sustentabilidade é o resultado natural das sociedades autônomas que, ao escolherem e construírem seu destino
como comunidade, o fazem na produção indissociável de sua cultura, suas tecnologias e seu ambiente, entendidos
como aspectos dinâmicos de uma realidade, frutos de um processo histórico e dialético. (FERRARO, 2002, p.281)
 
O autor acrescenta que a participação dos indivíduos, neste processo, nasce e se qualifica na subjetividade e no
contexto de sua comunidade, e ainda afirma que é nesta participação e em sua qualificação que incide a educação.
Neste pensar, o conceito de sustentabilidade local respeita as especificidades de cada território, através dos processos
de auto-gestão e de permanente construção e evolução. Portanto, a integração do indivíduo com o território onde o
mesmo está inserido é o caminho aqui proposto para se pensar em sustentabilidade local, e da mesma forma, para
potencializar as condições favoráveis e amenizar as condições desfavoráveis de cada território.
A partir da idéia de que o desenvolvimento é abstraído da promoção de valores e vivências culturais humanas, novas
concepções e tendências têm tentado dotar os projetos de desenvolvimento de um caráter mais humano (MARTINS,
2002). Assim, admitimos que o Desenvolvimento Local não deve seguir um modelo único em virtude da diversidade de
contextos onde este é implantado, pois há diversas realidades, tanto em termos geográficos, como sociais ou culturais.
Nesse contexto, a definição de desenvolvimento aparece aqui ancorada à concepção de Fischer (2002), para o qual o
desenvolvimento deve compreender o processo que envolve a história da comunidade, marcada por meio de avanços e
retrocessos, batalhas e acordos entre seus protagonistas, sempre visando melhorar a qualidade de vida do local. Esta
ideia reforça que a ‘qualidade’ não pode ser imposta e deve dialogar com símbolos, costumes e representações das
diferentes populações em questão.
Vale, ainda, destacar o pensamento de Martinelli e Joyal (2004, p. 14) sobre o tema:
 
O desenvolvimento só poderá ser considerado efetivo, em termos concretos, se este constituir-se em desenvolvimento
humano, social e sustentável, pois, quando se fala em desenvolvimento, deve-se estar buscando a melhoria de vida das
pessoas (desenvolvimento humano) e da sociedade como um todo (desenvolvimento social), sempre com a
preocupação com o presente (das pessoas que vivem hoje) e com o futuro (zelando pelas pessoas que viverão
amanhã), levando, assim, ao desenvolvimento sustentado. (Grifo dos autores).
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Nesse sentido, compreender as representações sociais dos jovens sobre o bairro em que vivem pode possibilitar
verificar a identidade própria do território e como esta se converte em sustentação de seu desenvolvimento social e
educacional (SOUZA, 2002.p. 137). Dessa forma, as discussões sobre o conceito de territorialidade estão "em favor de
uma dimensão mais racional centrada em lugares de pertencimento, em vida cotidiana" (BOMFIM, 2009, p. 19). Bomfim
(idem) nos apresenta o conceito de "representação socioespacial" e relaciona a identidade social dos sujeitos com o
espaço vivido. A ideia apresentada "ultrapassa a organização espacial como objeto de estudo, para se preocupar com
um espaço no qual os sujeitos interagem e a ele dão uma significação particular" (BOMFIM, 2012, p. 41).
Estas ideias, inscritas nos processos de apropriação do território, caracterizam estes bairros, como lugares de pertença
social, onde a vida cotidiana, o vivido e a experiência se assentam sobre o conceito de território e de espaço vivido
(BOMFIM, 2009). Estas reflexões inspiradas na Geografia das Representações, na Geografia Cultural e na Psicologia
Social colocam acento num conceito de território que busca a relação afetiva que o sujeito tem com o seu espaço vivido,
percebido e concebido (LEFEBVRE, 1974). Logo, os bairros favelares são definidos como um ambiente social e
espacial, temporal e cultural, progressivamente estruturado nas relações e experiências sócio-espaciais dos jovens
moradores.
Dessa forma, o conceito de Território, pensado aqui, está ancorado na noção social de território, proposta pelo
pesquisador Bomfim (2009) em que, através de uma abordagem sócio-espacial, vai nos levar subseqüentemente à
necessidade de um discurso baseado na legitimidade das fronteiras, em função dos modos de viver (qualidade de vida,
paisagem, sistema político, saúde, rendimentos), e também, como afirma o autor, de uma tomada de consciência mais
viva dos geógrafos e, enfatizamos, dos pesquisadores em educação, quanto ao seu papel social e educativo, no seio do
desenvolvimento das comunidades marginalizadas.
De acordo com o mesmo autor:
 
O território é um mundo, e cada pessoa que o ocupa defende uma definição pessoal e subjetiva de um mundo passado,
presente, futuro. No tratamento dos dados, o cruzamento, a comparação e a classificação das opiniões deveriam
orientar os julgamentos para um consenso comum. Graças ao refinamento das novas técnicas de medida de grupos
em ciências, é possível cercar consensos coletivos mais amplos e mais objetivos. (BOMFIM, 2009, pg.91, grifo nosso)
 
Dessa forma, a utilização da teoria e método das Representações Sociais neste trabalho justifica-se por corroborar com
o pensamento de Bomfim (2009), pois estes estudos nos oferecem elementos para o entendimento das razões por trás
das decisões e do comportamento. Assim, nos apoiamos na afirmação de Moscovici (2001) ao declarar que o nosso
senso comum inclui muito savoir-faire, maneiras pelas quais optamos por agir em nosso cotidiano, e é com base neste
conhecimento que as pessoas estão, na maioria, conscientes de sua situação ou tomam decisões importantes. Nesse
pensar, analisar como o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, como ele está sendo influenciado
por esse mesmo ambiente, pode tornar possíveis algumas condutas e inviabilizar outras.
Dessa forma, Moura (2007, p.4) insere que, hoje, os quilombolas buscam superar a prática da cultura de subsistência,
procurando estratégias de desenvolvimento sustentável, na perspectiva de garantia de qualidade de vida digna. Para a
autora, os valores afirmados pela comunidade são reafirmados e renegociados, constituindo assim um currículo
invisível, onde, através do qual, são transmitidas as normas do convívio comunitário e, acrescenta-se, sobre ele a
universidade não pode se isentar.
Diante dos pensamentos aqui expostos, as representações sociais, que são um sistema de ideias, valores e práticas
pelas quais os sujeitos e grupos sociais orientam suas ações e se comunicam, aliadas às práticas educativas,
favorecem o direcionamento de práticas sustentáveis voltadas ao desenvolvimento local. Vale aqui um destaque de
base teórica e metodológica das representações sociais nas abordagens: Processual (modelo sociogenético) de
Moscovi (1961) e Jodelet (1989), e Societal (modelo sociodinâmico) de Doise (1989) associadas aos conceitos centrais
de: território, sustentabilidade, práticas socioeducativas e desenvolvimento da comunidade local.
Rateu, Moliner, Guimelli e Abric (2012, p.9) afirmam que, para Doise:
 
(...) as representações só podem ser contempladas na dinâmica social que, por meio da comunicação, coloca os atores
sociais em situações interativas. Esta dinâmica social, quando elaborada em torno de questões importantes, suscita
tomadas de posição específicas, com relação à integração social dos indivíduos. Isto significa que as posições
expressas a respeito de uma dada questão dependem fundamentalmente das pertenças sociais das pessoas, o que
volta novamente ao processo de ancoragem de Moscovici.
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Nesse pensar, ao construírem os seus lugares, os homens constroem, também, representações sobre eles. Seu nível
de permanência na vivência com as coisas, nas relações com as pessoas, vai definindo sua aderência a esses lugares.
Nesta perspectiva, concluímos com o pensamento de Alves-Mazzotti (2008, pg. 21) ao afirmar que “as representações
sociais apresentam elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo”
já que esses elementos têm como objetivo orientar as condutas e as práticas sociais.
Contudo, destacamos duas fases complementares, não estanques, e necessárias para que haja pesquisa nesse
sentido: uma abordagem qualitativa/interpretativa (KARSENT, SAVOIE&8209;ZAJC, 2000), pois os métodos e técnicas
deverão ser coerentes com o ângulo de apreensão do conteúdo das Representações Sociais conforme  a realidade do
grupo pesquisado e a partir de informações do discurso e demais formas de expressão como a fotografia, entre outras
que surgirem, e forem pertinentes, no decorrer da pesquisa exploratória.
A outra fase, que acontece concomitante à anterior, sendo que uma complementa a outra, está voltada às práticas dos
jovens na comunidade, articulando propósitos didáticos e sociais em que os estudantes são atores e passam a
pesquisar e relatar práticas locais, conforme seu interesse. É claro que essa fase necessita de engajamento do
pesquisador tanto com os jovens, quanto com a escola, ou outro ambiente em que a pesquisa for realizada, para
mediação e acompanhamento em quaisquer dúvidas surgidas pelos jovens para catalogar o material necessário no
processo de pesquisa realizado por eles. Nesse sentido, destacamos o pensamento de Campello (2006) ao afirmar que
na vida real só procuramos respostas para aquilo que nos aflige ou que gera grande curiosidade, nos espaços
socioeducativos não acontece diferente: o querer conhecer sobre determinado assunto gera o engajamento para
reflexão e mudanças posteriores.
Vários estudiosos (HÉRNADEZ, 1998; LUDKE e ANDRÉ, 1986; MINGUET, 1998; MBERNÓN, 2000), já preconizam que
a realidade contextual da unidade de ensino oportuniza ao professor condições para construir a fundamentação de sua
identidade sócio contextual na escola onde atua, assim como favorece aos estudantes um espaço criativo de pesquisa e
atuação. Por isso destacamos que para o pesquisador em educação essa realidade não deve ser diferente, inclusive
acrescentamos que a realização dessas pesquisas na escola além de muito favorecer ao conhecimento sobre a
realidade local, oportuniza a realização de intervenções na realidade local.
De acordo com Alves-Mazzotti (2006, pg. 650) o estudo de caso qualitativo constitui uma investigação de uma unidade
específica, situada em seu contexto, selecionada segundo critérios predeterminados e, utilizando múltiplas fontes de
dados, que se propõe a oferecer uma visão holística do fenômeno estudado. Nesse pensar, não se pretende intervir
sobre o objeto das Representações Sociais, mas revelá-lo tal como é representado pelos jovens, o que caracteriza-se
como um estudo que visa conhecer uma situação determinada, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico. Nessa fase interpretativa, haverá a compreensão de como é o local do ponto de vista dos participantes
através da análise do conteúdo do discurso, conforme Bardin (2009).
A análise do conteúdo discurso (BARDIN, 2009) poderá ser ancorada à frequência das palavras nos discursos e será
agrupada por categoria semântica, a fim de montar os quadros de representações dos resultados, que também poderá
ser potencializada com o auxílio de algum software. Os demais métodos de tradição hermenêutica e interpretativa, tais
como fotografias, entrevistas, entre outras, fornecidas pelos jovens e/ou tiradas pelo pesquisador, será anexada ao
discurso para melhor apreensão do conteúdo das Representações Sociais. Desta forma, os resultados serão
comparados com as proposições teóricas e conceituais, bem como com os resultados de outras pesquisas que, por
ventura, já tenham sido realizadas, contribuindo para a discussão de estratégias de intervenção que possam melhorar o
desenvolvimento do indivíduo no local onde vive.
Tendo em vista que a escola é lugar privilegiado onde os jovens se encontram e socializam ideias, este é um espaço
privilegiado para o inicio da pesquisa onde há o encontro com os jovens, porém não se descarta outros espaços
socioeducativos, tal como as Associações Comunitárias de bairro, entre outras, que também são freqüentadas por
jovens, inclusive aqueles não escolarizados, que também podem ser considerados.
 
 
CONSIDERAÇÕES
 
 
Assim, quando o ingresso no universo acadêmico abre possibilidades para agregar discussões à realidade local das
comunidades, há reflexão, questionamento e um diálogo possível entre teoria e as práticas educativas nas diversas
realidades até então ignoradas, desempenhando papel fundamental na edificação do processo de desenvolvimento
humano local/territorial sustentável.
É nesse sentido que observamos uma lacuna existente em estudos que reforcem um olhar atento da escola para os
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elementos das representações sociais dos jovens sobre o local onde moram, já que esses elementos orientam condutas
e práticas sociais que, por consequência, interferem no desenvolvimento da comunidade local. As pesquisas
desenvolvidas no âmbito acadêmico não podem se isentar desse contexto, pois desempenham papel essencial diante
das problemáticas do desenvolvimento, sobretudo àquelas vivenciadas pelas comunidades em sua volta.
Com base nessas representações, caminhos/pistas para práticas socioeducativas, que potencializem o desenvolvimento
humano sustentável no Bairro, poderão ser promovidos. Assim, ao considerarmos que os adolescentes e jovens estão
em busca de autonomia e pertencimento, suas representações são fundamentais para elaboração de quaisquer práticas
socioeducativas que almejem atingir esse público. Sobretudo, pensamos que esses saberes não devem ser ignorados
pela universidade, pois propostas de intervenções significativas poderão ser efetivadas visando o desenvolvimento
pleno de cada um, tanto daqueles envolvidos na pesquisa, como de seus familiares, formando uma rede de
conhecimento e desenvolvimento sem desconsiderar as necessidades daqueles que vivem no local.
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