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RESUMO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Valença, encontra-

se localizado no Bairro do Tento, tendo como circunvizinho o Bairro da Bolívia. Sabendo que 

a escola deve estar próxima à comunidade, buscamos neste trabalho apresentar reflexões 

acerca da relação do IFBA campus Valença com as comunidades dos bairros acima citados. 

Os objetivos desta pesquisa são: compreender a concepção de função social sob o ponto de 

vista do IFBA campus Valença perante a comunidade no seu entorno e vice versa, bem como 

discutir a função social das escolas, investigar histórico das comunidades que estão no 

entorno do IFBA campus Valença e fazer um levantamento de dados sobre o ponto de vista 

tanto da comunidade, quanto do IFBA em relação ao seu papel social perante a comunidade 

do entorno. A fim de viabilizá-los, buscamos uma abordagem qualitativa, dividindo o 

presente trabalho, basicamente, em duas partes: uma teórica, elaborada a partir de 

levantamento bibliográfico e um estudo de caso, desenvolvido através de entrevistas semi 

estruturadas com professores do IFBA campus Valença e com os moradores dos bairros 

circunvizinho da instituição. As respostas obtidas dos professores representando o IFBA e da 

comunidade evidenciaram diferenças de posicionamentos, onde os professores apontam um 

distanciamento que não foi notado pela comunidade, porém presentes de forma indireta em 

suas falas. 

 

Palavras Chave: IFBA; Comunidade; Interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia, Valença campus, is 

located in the neighborhood Tento, and Bolivia. Knowing that the school should be close to 

the community, we seek in this work to present reflections on the relationship of the campus 

FBA Valença and like communities of its surroundings. The objectives of this research are: a 

conception of social function from the point of view of the IFBA Valença campus in a 

community in its surroundings and vice versa, as well as discussing the social function of 

schools, investigating the history of the communities and take a survey from the point of view 

of the community, how point of view of IFBA in relation to its social role in the community. 

In order to enable them, we seek a qualitative approach, dividing the present work, basically 

in two parts: a theoretical one, elaborated from a bibliographical survey and the case study, 

developed through semi-structured interviews with IFBA campus professors Valença And as 

the Residents of the surrounding neighborhoods of the institution. The answers obtained from 

the teachers representing the IFBA and the communities were evidenced of different 

positions. 

 

Key words: IFBA; Community; Interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica (Lei Nº 11.892, Art. 2º)
1
, tendo como um dos seus principais objetivos segundo 

esta mesma lei Art. 7º inciso III, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento 

de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade.  

Desta forma, é evidente que os Institutos Federais possuem várias 

responsabilidades e uma delas é relacionar-se com a comunidade em que está inserido, 

trazendo melhorias para a mesma. E para efetivar esse intento, é fundamental que haja uma 

real integração entre o instituto e a comunidade no entorno, estreitando essa parceria, para 

desta forma atender ao maior contingente de público em sua área de localização. E a 

comunidade por sua vez, deve estar preparada para assumir o papel de zelar pelo patrimônio 

público. 

E a partir desta reflexão buscou-se reunir informações e dados com o propósito de 

responder ao seguinte problema desta pesquisa:  Qual a função social do IFBA - campus 

Valença perante as comunidades do entorno? 

No intuito de responder a este questionamento e atingir o objetivo geral de 

compreender a concepção de função social sob o ponto de vista do IFBA - campus Valença 

perante a comunidade e vice versa, se fez necessário inicialmente discutir a função social das 

escolas desde os Jesuítas até os Institutos Federais, logo após buscou-se investigar o histórico 

das comunidades que estão no entorno do IFBA - campus Valença e por fim foi feito um 

levantamento de dados sobre o ponto de vista do IFBA quanto a sua função social perante a 

comunidade e vice versa. 

O motivo pelo qual foi despertado o interesse em desenvolver esta pesquisa é o 

fato de pertencer à comunidade no qual o IFBA está localizado e não perceber por parte dos 

moradores, uma visão positiva da instituição. Enquanto aluna do curso de licenciatura em 

Computação, foram poucas as relações vistas entre a comunidade e a instituição. Segundo 

Souza (1994, p. 41), “A escola não é uma torre de marfim que possa ficar isolada do mundo. 

Ao contrário, ela pertence a uma comunidade e a ela serve e por ela é servida”.  

                                                           
1
 Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação 

Tecnológica e dá outras providências. Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8711.htm 



11 

 

Sendo assim, compreendemos que a escola esta contida em uma comunidade e 

este fato não pode ser ignorado, pois a educação não se limita apenas em sala de aula, e o 

compromisso social também se faz necessário para alcançar a excelência como também, se 

tornar referência como uma instituição de qualidade.  

E com o intuito de compreender essa relação de escola-comunidade, foi 

desenvolvida esta pesquisa, que de acordo com Andrade (2001, p. 121), pesquisa é "O 

conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos".  

Este é um trabalho, com abordagem qualitativa que segundo Minayo (2001 p. 

140) “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”, salientando 

aspectos da realidade, buscando a compreensão de determinados grupos sociais, sendo que o 

intuito da pesquisa “é o de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena 

ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações” (Deslauriers, 

1991, p. 58). Para que tal finalidade seja alcançada optou-se pela pesquisa descritiva, que 

segundo Doxey e Riz, (2003, p. 25) “são realizadas com o intuito de descrever as 

características do fenômeno”. Tendo como objetivo primordial “a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis". Gil 

(2008, p. 28). 

As técnicas para coletas de dados utilizadas para acrescentar valor neste projeto 

foram: a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica que segundo Gil 

(2008, p. 50) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” baseou-se neste trabalho em definir o que é função social, 

trazendo logo após uma breve análise da história da educação no Brasil, destacando a função 

social da educação em cada época, chegando assim até os institutos Federais, especificamente 

o IFBA campus Valença. E o estudo de caso que se caracteriza como “um estudo empírico 

que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência” Gil (2008, p. 58 apud Yin, 2005, p. 32). Como instrumento para coletar 

os dados, utilizamos entrevistas semi estruturadas, envolvendo os professores, e suas visões 

em relação à interação do IFBA Campus Valença com a comunidade do entorno, assim 
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também como a visão dos moradores sobre esta mesma relação. A escolha por entrevista se dá 

pelo fato de ser uma, 

[...] técnica de interrogação mais flexível, e que se caracteriza como informal 

quando é uma simples conversação focalizada com o tema específico, parcialmente 

estruturado, guiado parcialmente pelo entrevistador e totalmente estruturado, onde 

segue a ordem de um questionário de um questionário bem estruturado, com o 

objetivo de conhecer ou medir; opiniões, interesses, crenças, sentimentos, 

expectativas, aspectos de personalidade, informações biográficas e situações 

vivenciadas. GIL (2002, p.117) 

 

A escolha dos professores para participarem dessas entrevistas, se deu a partir da 

quantidade de tempo de trabalho na Instituição, optando por aqueles que tinham mais de dez 

anos lecionando/trabalhando no IFBA campus Valença, pois, como a transição do CEFET 

para IFBA ocorreu há quase sete anos, estes professores poderiam ter uma melhor experiência 

e ponto de vista de como se deu essa integração no decorrer desses anos, se houve mudanças 

com a transição, ou se permaneceu estável até os dias de hoje.  

O mesmo ocorreu na seleção dos moradores, a preferência foi pelos que tinham 

mais tempo morando nos bairros, pois poderiam citar como ocorreu essa relação no decorrer 

dos anos e como ela está atualmente. 

O trabalho está dividido em três capítulos o primeiro traz as definições de função 

social segundo a visão de alguns autores como: Gomez (1998), Saviani (1980), Moretto 

(2001), Lerner (1996), Ramos (2003), Pellegrini (1986), Cury (1985), Borges (2997) e Hora 

(2012) e como essa função social veio se apresentando no decorrer da história da educação no 

Brasil, partindo dos Jesuítas, perpassando pelos institutos Federais até chegar ao IFBA - 

campus Valença apontada pelos seguintes autores: Ribeiro (2007), Hilsdorf (2005), Ribeiro 

(1998), Azevedo (1976), Ribeiro (1992), Saviani (1983), Luckesi (2003) e Brasil (1999). O 

segundo capitulo resgata um pouco da história de cada bairro circunvizinhos do IFBA - 

campus Valença, neste capitulo temos a contribuição de Chauí (1995), da pesquisa do colega 

Moisés dos Nascimento
2
, de moradores do Bairro do Tento e da Bolívia e dados do IBGE e 

por fim é apresentado a visão do IFBA representado pelos professores e Diretoria Geral e da 

comunidade no entorno do IFBA sobre a relação entre ambos,onde temos a contribuição de 

Libâneo (1993), Gómez (1998), Hora (1994), Atié (1999), Pacheco (2010), PCNs, LDB, 

professores do IFBA – Campus Valença e moradores do Bairro do Tento e da Bolívia. 

 

 

                                                           
2
 Graduando no Curso de Licenciatura em Computação, no IFBA Campus Valença. 
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2 A FUNÇÃO SOCIAL DAS ESCOLAS 

 

O ser humano passa por várias mudanças sociais e psicológicas que começam 

desde a infância até a sua fase adulta. No decorrer dessas mudanças o indivíduo vai formando 

sua personalidade e consequentemente definindo suas ações e seu modo de interagir com a 

sociedade. Essa interação se dá em primeiro momento na unidade familiar e logo após o 

sujeito vai sendo inserido na sociedade, algumas vezes de maneira natural, em outras de 

forma proposital, geralmente são inseridos em grupos sociais onde há uma identificação ou 

pelo menos um compartilhamento de ideias e objetivos semelhantes. Surgem então os 

diversos tipos de comportamentos humanos, que se adequam de acordo ao meio social ao qual 

pertence e surge de certa forma um trabalho coletivo, onde cada um tem a sua função, ou seja, 

cada membro possui seu papel social mediante a sua estrutura e status social. 

Oliveira (1998, p. 191) conceitua estrutura social como um "conjunto ordenado de 

partes encadeadas que formam um todo, é a totalidade do status existente num determinado 

grupo social ou numa sociedade". Com base nesse conceito podemos dizer que a estrutura 

social é a visão estável de determinado grupo na sociedade. 

Quando pensamos em status, logo nos remete posição social, Costa (2005, p. 406) 

afirma que "status é o que define numa determinada estrutura social, a posição que cada 

indivíduo ocupa na hierarquia de papéis sociais estabelecidos". 

Com base nesses conceitos de estrutura social e status, o que seria então o papel 

social? 

Oliveira (1998, p. 198) afirma que papel social "é o comportamento que o grupo 

social espera de qualquer pessoa que ocupe determinado status social, é o aspecto dinâmico 

do status". Ou seja, ao atingirmos certa posição ou status social a sociedade espera um retorno 

que vem coberto por direitos e deveres que adequam o papel dos indivíduos incluso a uma 

organização, instituição ou determinado grupo. 

Uma das instituições mais importantes com grande influência na sociedade é a 

escola. Desde pequenos somos inseridos nesse meio social onde encontramos diferentes 

culturas e diferentes aprendizados, alguns autores concordam que é na escola que os 

indivíduos são preparados para assumir papéis sociais. Pensando em uma função mais 

conservadora Pérez Gómez (1998, p. 14), afirma que o papel social da escola é “garantir a 

reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade”. Trazendo 

para o capitalismo Saviani (1980, p. 51) entende que a função das instituições educacionais 
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seria de “ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de 

desenvolvimento das novas gerações [...]. Portanto, o sentido da educação, a sua finalidade, é 

o próprio homem, quer dizer, a sua promoção”, segundo Moretto (2001, p. 73) "a função 

social da escola é ajudar a formar gerentes de informação e não meros acumuladores de 

dados", já para Lerner (1996, p. 95) “a instituição escolar foi criada para desempenhar uma 

função: a de comunicar às novas gerações os saberes socialmente produzidos, aqueles que são 

considerados, em um determinado momento histórico, válidos e relevantes”.  

É perceptível na fala dos autores a preocupação com o futuro da sociedade, onde é 

delegada a escola a função de transmitir valores e culturas, a fim de formar um modelo de 

cidadão preparado para agir corretamente em meio à sociedade. Porém, devemos pensar 

também nos outros ambientes sociais que também fazem parte do cotidiano dos indivíduos e 

não podem ser isolados e apesar da escola representar um dos grupos sociais de grande 

relevância para a formação do individuo, esta, não pode se comprometer sozinha.  

Segundo Ramos (2003, p. 238):  

Indivíduo dentro dos seus padrões sociais vive em sociedade, como membro do 

grupo, como “pessoa”, como “socius”. A própria consciência da sua individualidade, 

ele a adquire como membro do grupo social, visto que é determinada pelas relações 

entre o “eu” e os “outros”, entre o grupo interno e o grupo externo. 

 

Neste caso, o autor se refere como grupo interno; a escola, a família, o ambiente 

de trabalho e todos outros ao qual o indivíduo é um membro e como grupo externo, os grupos 

ao qual não se pertence. Logo, percebemos que se faz necessário a participação de vários 

grupos sociais para a formação do cidadão e que isto não é apenas papel da escola. 

É preciso trazer para essa discussão, autores que alegam que a função social da 

escola não está somente restrita a questões internas, mas deve manter uma harmonia no 

espaço em que a mesma está inserida, levando em consideração que a escola pertence a uma 

comunidade e essa informação não deve ser irrelevante. 

Pellegrini (1986, p.126) afirma que “os alunos, os pais e a comunidade têm uma 

expectativa com relação à escola e essa dimensão não pode ser ignorada”, Cury (1985, p.49) 

chama a atenção para a direção da escola dizendo que “uma forma nova de administração 

implica, pois outra postura diante (...) dos grupos sociais que integram o espaço escolar”. A 

escola deve estar consciente dos seus deveres tanto dentro quando fora no ambiente escolar 

onde, 

Assumir a responsabilidade social é um dos indicadores da qualidade de uma 

organização. Uma escola realiza as suas atividades dentro de uma sociedade 

composta por seres humanos. Ela interage com pessoas, quer sejam alunos, pais, 



15 

 

funcionários, fornecedores, vizinhos, acionistas, outras escolas, a comunidade. Não 

há como não ter responsabilidade social. Assumir consciente e competentemente 

essa responsabilidade é que é a maior necessidade de nossos dias. (BORGES, 2007, 

p. 26) 

 

A sociedade deve compreender que a escola não está sozinha, e reconhecer que o 

trabalho social não está somente em sala de aula, pois vai muito além disto, 

A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade a que serve 

é fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado do contexto 

global de que faz parte, deve estar presente no processo de organização de modo que 

as ações a serem desenvolvidas estejam voltadas para as necessidades comunitárias 

(HORA, 2012, p. 55). 

 

Promover essa relação, não só se torna profícuo para a comunidade como também 

para a escola, proporcionando mudanças de condutas e atitudes, já que se entende que o 

objetivo principal da escola, de acordo com a maioria dos autores é a de formar indivíduos 

responsáveis para a sociedade. Cabe então a escola estar atenta as demandas da comunidade, 

para lhe melhor servir, de acordo com sua função. 

Se voltarmos ao início da educação no Brasil veremos que os objetivos das 

escolas daquela época eram outros, com a chegada dos jesuítas no Brasil em 1549, Ribeiro 

destaca esse momento dizendo que, 

Entre as diretrizes básicas constante no regimento, isto é, na nova política ditada por 

D. João III (17-12-1548), é encontrada uma, referente à conversão dos indígenas a fé 

católica pela catequese e pela instrução. Em cumprimento a isto, chegam Tomé de 

Souza, quatro padres e dois irmãos jesuítas, chefiados por Manoel da Nóbrega 

(1549). (RIBEIRO, 2007, p. 18). 

 

Percebe-se então, o interesse dos portugueses em estabelecer essa organização 

escolar em terras brasileiras, eles buscavam a catequização dos índios, propagar a fé cristã e 

disseminar a cultura europeia e não os tornar seres sociais, ativos e críticos em meio à 

sociedade. E essa busca dos portugueses pela catequização para recrutar fiéis e servidores se 

perdurou por mais 200 anos até os jesuítas serem expulsos pelo Marquês de Pombal 

(Sebastião José de Carvalho e Melo) que tinha como objetivo principal a substituição da 

escola da Companhia de Jesus já que esta servia aos interesses da fé e também era detentora 

de um poder econômico que deveria ser devolvido ao governo e surge então a reforma 

Pombalina, onde, 

[...] vamos olhar a escola brasileira colonial da segunda metade do século XVIII não 

como produto reativo - ”O preenchimento de um vazio provocado pela expulsão dos 

Jesuítas” como diz geralmente a bibliografia -, mas como manifestação da crise do 

Antigo regime português e do encaminhamento intencional que a ela deu Pombal no 

âmbito do absolutismo Ilustrado, com transferência do controle da educação escolar 
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da Companhia de Jesus para o Estado português. Essa perspectiva esclarece, por 

outro lado, estamos diante de um movimento reformista. (HILSDORF, 2005, p. 15). 

 

Logo, em 1759, a pedagogia Jesuítica deixa de existir, e os jesuítas são expulsos 

pelo Marquês de Pombal, já que estes já não correspondiam mais aos interesses e nem as 

expectativas do Estado que agora era chamado Estado moderno. E com esse novo movimento 

reformista surge então, algumas exigências para a nova sociedade, onde o homem só deve 

receber o mérito da formação através dos estudos e com isso, se pensou então na implantação 

de Educação pública. 

Para Ribeiro,  

[...] as 'reformas pombalinas' visavam transformar Portugal numa metrópole 

capitalista, a exemplo do que a Inglaterra já era há mais de um século. Visavam, 

também, provocar algumas mudanças no Brasil, com o objetivo de adaptá-lo, 

enquanto colônia, à nova ordem pretendida em Portugal. (1998, p. 35) 

 

O objetivo dessa reforma era fazer com que o papel social da escola fosse formar 

pessoas capazes de suprir os interesses da metrópole. É um processo de subserviência do 

colonizado para com o seu colonizador e é na escola que se aprenderá como colocar em 

prática. Porém, as reformas pombalinas não obtiveram êxito, causando com o decorrer do 

tempo uma queda no nível do ensino, originada da falta de organização. Desse modo, 

[...] a expulsão dos jesuítas em 1759 e a transplantação da corte portuguesa para o 

Brasil em 1808, abriu-se um parêntese de quase meio século, um largo hiatus que se 

caracteriza pela desorganização e decadência do ensino colonial. Nenhuma 

organização institucional veio, de fato, substituir a poderosa homogeneidade do 

sistema jesuítico, edificado em todo o litoral latifundiário, com ramificações pelas 

matas e pelo planalto, e cujos colégios e seminários forma, na Colônia, os grandes 

focos de irradiação da cultura. (AZEVEDO, 1976, p. 61) 

 

Essa fase de decadência na educação se perdurou de 1759 até 1808. Em 1807, 

Portugal foi invadido pelas tropas francesas e a corte juntamente com a família real vem se 

refugiar no Brasil colônia. Com intuito de atender as demandas para a reorganização do 

governo português, se fez necessário a criação de cursos, com o objetivo de qualificar pessoas 

em diversas áreas,  

É em razão da defesa militar que são criadas, em 1808, a Academia Real de Marinha 

e, em 1810, a Academia Real Militar [...], a fim de que entendesse à formação de 

oficiais e engenheiros civis e militares. Em 1808 é criado o curso de cirurgia 

(Bahia), que se instalou no Hospital Militar, e os cursos de cirurgia e anatomia, no 

Rio. No ano seguinte, nesta mesma cidade organiza-se o de medicina. Todos esses 

visam atender à formação de médicos e cirurgiões para o Exército e a Marinha. 

Em razão da revogação do Alvará de 1785, que fechara todas as fábricas, em 1812 é 

criada a escola de serralheiros, oficiais de lima espingardeiro (MG); são criados na 

Bahia os cursos de economia (1808); agricultura (1812), com estudos de botânica e 

jardim botânico anexos; o de química (1817), abrangendo química industrial, 
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geologia e mineralogia; em 1818, o de desenho técnico. No Rio, o laboratório de 

química (1812) e o curso de agricultura (1814). Tais cursos deveriam formar 

técnicos em economia, agricultura e indústria.  (RIBEIRO, 1992, p. 40-41). 
 

Esses cursos foram os pioneiros, simbolizando a instalação do ensino superior no 

Brasil. Onde as áreas dos cursos eram voltadas para atender as demandas da sede do reino, 

nesse caso, o Brasil. 

E essa concepção que a função da escola era formar mão de obra para auxiliar o 

governo e suprir seus interesses perdurou por muitos anos, perpassando pelo período imperial 

onde ainda apontavam deficiências no ensino, logo após, a fase republicana e no decorrer 

desses anos, foram surgindo várias idéias e intenções para a educação, porém nenhuma delas 

foi implantada de fato, para suprir as carências encontradas na educação brasileira. Ribeiro diz 

que, 

Uma das intenções era tornar os diversos níveis de ensino “formadores” e não 

apenas preparadores dos alunos; com vistas ao ensino superior. [...] Uma outra 

intenção era fundamentar esta formação na ciência, rompendo com a tradição 

humanista clássica, responsável pelo academismo dominante no ensino brasileiro. A 

predominância literária deveria ser substituída pela cientifica e, para tanto, fora 

introduzidas as ciências, respeitando-se a ordenação positivista (matemática, 

astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral). (1992, p. 69) 

 

Visto que esta tendência não estava sendo proveitosa, a educação no Brasil sofre 

mudanças no eixo da pedagogia, deixando de ser uma pedagogia tradicional para a pedagogia 

da escola nova, nessa proposta percebemos a mudança no objetivo da escola, onde seu papel 

social passa a ser o de levar educação para todos e formar indivíduos para construção de uma 

sociedade democrática os tornando seres participativos e conscientes do meio em que vivem. 

   Esperava-se, que essa nova transição resolvesse os problemas da educação, 

porém, 

O afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de 

conhecimentos, acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas 

populares as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao 

conhecimento elaborado. Em contrapartida, a Escola Nova‘ aprimorou a qualidade 

do ensino destinado às elites. (SAVIANI, 1983, p. 14) 

 

E ainda na busca pelo modelo de educação correto para amparar as exigências do 

governo, surge então a pedagogia tecnicista, nessa concepção a educação é abordada de forma 

racional, o individuo busca se enquadrar e se adaptar ao processo de trabalho, o papel da 

escola agora é se preocupar com o sistema capitalista, ficando a serviço das demandas da 

sociedade tecnológica e industrial, ou seja, o foco da escola passa a ser formar pessoas aptas 

para o mercado de trabalho. 
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Luckesi (2003, p. 61) ressalta que, 

A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema 

capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo; para tanto, 

emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia 

comportamental. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos "competentes" 

para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, 

objetivas e rápidas. 
 

O público alvo dessa tendência seriam os jovens marginalizados, e como havia 

uma grande necessidade de mão de obra, por que não profissionalizar esses jovens para 

amparar esse carecimento predominante no Brasil? E esse era o principal objetivo da 

educação profissionalizante, possibilitar a “formação adequada aos filhos dos operários, aos 

desvalidos e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar, precocemente, na 

força de trabalho” (BRASIL, 1999). 

Com a grande expansão econômica, consequentemente houve um grande 

crescimento na oferta de ensino técnico e profissional, que tinham como objetivo principal 

formar engenheiros de operação e tecnólogos em diversas áreas. Surgem então, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETS), com as seguintes finalidades, segundo a Lei Nº 

8.711
3
, de 28/09/1993, 

I - ministrar em grau superior:  

a) ensino de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à 

formação de profissionais e especialistas na área tecnológica; 

b) ensino de licenciatura com vistas à formação de professores especializados para 

as disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico;  

II - ministrar cursos técnicos, em nível de 2° grau, visando à formação de técnicos, 

instrutores e auxiliares de nível médio; 

 III - ministrar cursos de educação continuada visando à atualização e o 

aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica; 

IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades 

criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços. 
 

Logo, formar e qualificar o profissional para a área tecnológica, preparando-o para 

atuar em qualquer setor da economia, pensando em suprir as lacunas dos setores de produção 

e as demandas da sociedade local, se tornaram os principais objetivos dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica, além também de qualificar professores através das licenciaturas, 

visando capacita-los para atuar no ensino técnico e tecnológico. 

Pensando no papel social do CEFET com a comunidade, temos no Art. 4º, inciso 

XI do Decreto nº 5.224/2004, 

                                                           
3 LEI Nº 8.711 de 28/09/1993. – Centros Federais de Educação Tecnológica – Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8711.htm.  
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XI - promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que 

concorram para a transferência e aprimoramento dos benefícios e conquistas 

auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada. 
 

Através deste artigo, é firmado um compromisso com a sociedade e uma 

preocupação com o desenvolvimento da comunidade local e com sua qualidade de vida. Além 

de assumir também a responsabilidade de provocar o pensamento reflexivo através de 

estímulos culturais e desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

E foi em 29 de dezembro de 2008, que através da criação da Lei Nº 11.892
4
, que 

houve a junção entre os CEFETs e as Escolas Técnicas, formando assim os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), onde os objetivos do ensino técnico sofreram 

alterações, como afirma Eliezer Pacheco
5
, 

Assim, derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando 

trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos 

objetivos basilares dos Institutos. Sua orientação pedagógica deve recusar o 

conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento 

analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com 

menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do 

trabalho e em uma participação qualitativamente superior neste. Um 

profissionalizar-se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de reinventar-se no 

mundo e para o mundo, princípios estes válidos inclusive para as engenharias e 

licenciaturas. 

 

Desta forma, podemos afirmar que a finalidade do ensino técnico deixa de ser 

apenas de formar profissionais capacitados que atendem as demandas dos setores de 

produção, para formar cidadãos, atuantes no mercado de trabalho, que tenham a liberdade de 

escolher a área que desejam atuar, podendo ser ela, técnica ou propedêutica. Encontrando 

desta forma, outras oportunidades de trabalho que não deixam de ser produtivas. Eliezer 

Pacheco descreve muito bem o objetivo principal da rede federal quando diz,  

Nosso objetivo central não é formar um profissional para o mercado, mas sim um 

cidadão para o mundo do trabalho, o qual poderia ser tanto técnico, como um 

filósofo, um escritor ou tudo isto. Significa superar o preconceito de classe de que 

um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista. A música, tão cultivada em 

muitas de nossas escolas, deve ser incentivada e fazer parte da formação de nossos 

alunos, assim como as artes plásticas, o teatro e a literatura. Novas formas de 

inserção no mundo do trabalho e novas formas de organização como a economia 

solidária e o cooperativismo devem ser objeto de estudo na Rede Federal. 

 

                                                           
4
 Lei da Criação dos Institutos Federais. Fonte: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/724044.pdf  

5
 Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Fonte: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013531.pdf 
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São essas características que nos mostra o comprometimento dos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia com a sociedade, adotando medidas de 

democratização, capaz de formar novos cidadãos históricos, aptos para sua inserção no campo 

de trabalho. 

Pensando mais próximo, qual seria então a função social do IFBA campus 

Valença? Com base na proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2009-

2013)
6
, encontramos a sua função social, que preza a formação do cidadão histórico-crítico, 

coberto de valores e, 

Desenvolver políticas e ações de extensão destinadas a criar mecanismos capazes de 

interagir a Instituição educacional, a sociedade e o mundo do trabalho, de forma 

equilibrada e laica, objetivando a formação do homem - critico e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Transformando a instituição num instrumento social de 

difusão do conhecimento e prestadora de serviços públicos a sociedade. (PDI – 

IFBA Campus Valença) 

 

Sendo assim, objetivando um modelo de Instituição Pública de ensino, extensão e 

pesquisa de qualidade, se destacando no campo educacional se tornando referência no Estado 

da Bahia. 

Entender a função social da escola desde os Jesuítas até os Institutos Federais e 

especificamente o IFBA – campus Valença, nos ajuda a perceber o quanto a interação com a 

comunidade faz parte dos objetivos que devem ser alcançados pela instituição. 

Tudo o que foi apresentado neste capítulo está em documentos acessíveis a todos 

os interessados, entretanto o objetivo principal desse trabalho - compreender a concepção de 

papel social sob o ponto de vista do IFBA perante a comunidade e vice versa – amplia o 

conceito encontrado nos documentos para ouvir a comunidade interna e externa do IFBA – 

campus Valença. 

Antes, entretanto, entendemos ser importante esboçar um histórico das 

comunidades que está no entorno do Instituto Federal. Este será o foco do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                           
 6 Proposta do plano De Desenvolvimento Institucional – PDI (2009-2013) do IFBA. Fonte: 

http://www.valenca.ifba.edu.br/attachments/article/29/016_PDI%20Campus%20Valen%C3%A7a.pdf 
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IFBA - Valença 

3 COMUNIDADES NO ENTORNO DO IFBA CAMPUS VALENÇA 

 

Valença é um município localizado na Região Nordeste do Brasil, mas 

especificamente no estado da Bahia, onde segundo dados
7
 do Censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Valença possui uma população estimada de 

88.673 habitantes, com área de 1.124,657 Km², sendo o maior município da Costa do Dendê
8
. 

Em 1994, foi inaugurado em Valença no Bairro do Tento, O Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), conhecido também como “Escola de Pesca”, 

tendo como Circunvizinho o Bairro da Bolívia, como podemos observar na figura 1. 

 

Figura 1 - Localização do IFBA - Campus Valença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+Federal+da+Bahia+(IFBA)+-+Valen%C3%A7 
a/ @-13.3726559,-39.0630269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x73e43f1dee38183:0x37a27a34fe0 
b8f07!8m2!3d-13.3726559!4d-39.0608382 

 

                                                           
7
 Informações provenientes de levantamentos e pesquisas correntes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) no ano de 2010. Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2932903 
8
 Situada entre a foz do Rio Jaguaripe e a Baía de Camamu, a Costa do Dendê. Seus 115 km de litoral 

abrangem as localidades de Valença, Morro de São Paulo, Boipeba, Igrapiúna, Cairu, Camamu, Taperoá, 

Nilo Peçanha, Ituberá e Maraú. Fonte: http://www.bahia.com.br/destinos/costa-do-dende/ 

Bairro da Bolívia 

Bairro do Tento 
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Após analisar quais seriam os bairros no entorno do IFBA campus Valença, foi 

solicitado na prefeitura do município, documentos sobre a história e características dos 

Bairros do Tento e da Bolívia, onde foi informado que esses dados se encontravam na Receita 

Federal de Valença, porém o responsável pela Receita só possuía os dados cadastrais das 

residências para pagamentos do IPTU
9
 (Imposto Predial e Territorial Urbano), onde 

encaminhou a outro departamento da Receita Federal que poderia repassar a quantidade de 

casas cadastradas para se obter uma base de quantas pessoas os bairros possuíam, porém, logo 

perceberam que as residências eram cadastradas por zona e não por bairros e seus dados 

estavam desatualizados desde 2009. Sendo assim, indicaram o IBGE e a secretária de 

infraestrutura do município para aquisição dessas informações. 

A secretaria de infraestrutura informou que só possuíam informações do bairro do 

Tento a partir do ano de 1986, porém tinham certeza que o bairro era muito mais antigo, 

possuindo cerca de 60 anos ou mais. O bairro da Bolívia foi fruto de invasões, sendo 

reconhecido pela secretaria de infraestrutura no ano de 1998, segundo eles, quando foi 

instalado na localidade o Colégio Estadual de Valença (COESVA), hoje conhecido como 

Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Leste Baiano (CEEP), porém ao 

verificar o endereço do CEEP, foi verificado que ele está localizado na Rua Florestal no 

bairro do Centro, o que só confirma que a cidade não tem delimitações por bairro. 

O IBGE informou que para obter os dados por bairro é necessário que o município 

possua uma lei com a criação e delimitação do perímetro dos bairros, pois eles fazem e 

divulgam suas pesquisas obedecendo à lei territorial do município.  Caso exista hoje, uma lei 

de criação de bairro para o município de Valença, os dados do próximo Censo serão 

divulgados por bairro, mas até então os dados do Censo de 2010 que são os que eles possuem 

hoje, ainda não estão organizado por bairro, pois obedeceu a divisão vigente do município. 

Sem mais informações sobre os bairros, foram buscados outros meios para 

resgatar essas histórias, fazendo uma análise de relatos da memória dos moradores mais 

antigos dos bairros do Tento e da Bolívia,  

A memória não é um simples lembrar (que ocorre espontaneamente) ou recordar 

(que é um trabalho deliberado da consciência), mas revela uma das formas 

fundamentais da nossa existência, que é a relação com o tempo e, no tempo, com 

aquilo que está invisível, ausente e distante, isto é, o passado (CHAUÍ, 1995, p.130). 

 

                                                           
9
  Imposto Predial e Territorial Urbano, cobrado tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, que 

possuem uma propriedade imobiliária urbana, dentro de uma região urbanizada. O IPTU consta na 

Constituição Federal e Toda sua regência está abrangida pelo Código Tributário Nacional (CTN), 

representado pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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Em 2015, Moisés dos Santos Nascimento
10

, como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
11

, desenvolveu uma pesquisa com os 

moradores do bairro Tento para a partir de suas memórias, contar um pouco a história deste 

lugar. O título desse trabalho é “Memórias: Origem do bairro do Tento a partir da memória 

dos antigos moradores” e a partir desse material que desenvolvemos a narrativa a seguir. 

O trabalho acima citado tem como base os relatos de dez moradores, do bairro do 

Tento, onde se buscou compreender os fatos históricos ocorrentes na comunidade, no qual o 

IFBA Campus Valença está localizado. Cabe aqui ressaltar que foi utilizado desta pesquisa 

apenas relatos de três moradores onde nomeamos como T1, T2 e T3.   

Após a análise das entrevistas, é notório o forte sentimento de pertencimento ao 

bairro nas falas dos moradores do Tento, onde o Rio una
12

 foi citado diversas vezes, já que o 

bairro foi se desenvolvendo ás margens deste rio, que serviu por muitos anos como base para 

o sustento das famílias que ali moravam, sendo, na maioria das vezes formadas por 

pescadores e marisqueiras. Nos relatos, os entrevistados relembram a infância, onde o rio 

ainda era limpo e saudável e como naquela época não havia água encanada, retiravam do rio a 

água para saciar a sede e cozinhar o alimento, citam em suas falas a Companhia Valença 

Industrial (CVI)
13

, já que a água era retirada nas adjacências da fábrica, muitas pessoa 

aproveitavam e até vendia a água, como cita o entrevistado T1 do bairro do Tento, 

Então não tinha água encanada, pegava água na fábrica, na canoa lá na CVI. Pegava 

água pra beber de lá, só tinha cisterna, mas não era artificial. Pra lavar, assim até 

cozinhar, a gente ia lavar na CVI, e comprava água pra beber por que tinha dois 

homens que pegavam, na canoa, água pra vender a gente lá na CVI. 

 

                                                           
10

 Graduando no Curso de Licenciatura em Computação, no IFBA Campus Valença. 
11

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação 

Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de 

Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Fonte: 

http://cnpq.br/pibic 
12

 De grande importância para a cidade, não só do ponto de vista turístico como econômico, este Rio é 

muito fértil em camarões, robalos e tainhas. A vegetação composta por mangues vermelho e branco é 

abundante (rico em aratu, caranguejo, ostra, lambreta, sururu, etc.). É navegável por canoas, lanchas, 

escunas, veleiros, barcos, etc. Em suas margens situam-se os famosos estaleiros navais. Sua bacia 

hidrográfica espalha-se por 1390 quilômetros quadrados e por cinco municípios: Valença, Presidente 

Tancredo Neves, Mutuípe, Laje e Teolândia. Fonte: http://www.valenca.ba.gov.br  

Fonte: http://www.operacionaltextil.com.br/noticias_lista.php?noticia=8 
13

 A Companhia Valença Industrial é a mais antiga fábrica têxtil em atividade no Brasil. Funciona há 163 

anos na cidade baiana a que deu origem e leva o seu nome. Fundada em 1844, conviveu por 44 anos com o 

regime escravocrata sem jamais utilizar mão de obra escrava e empregando em sua maioria mulheres. 

Práticas hoje consideradas inovadoras já eram exercidas naquela época, como treinamento dos 

trabalhadores, ensino da leitura e escrita e incentivo à arte e à dança no local de trabalho. Fonte: 

http://www.operacionaltextil.com.br/noticias_lista.php?noticia=8 
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Logo após essa fase, ocorreu à primeira gestão do prefeito João Cardoso, 

conhecido carinhosamente pelos moradores da comunidade do Tento por “Lalau”, esse fato 

ocorreu entre 1983 a 1989. Nesta época para facilitar o acesso à água potável, o prefeito 

instalou chafarizes na região.  

Botaram um chafariz, ali na rua da lama, do lado do japonês, Lalau que botou, 

botaram um lá no Tento. Encheram Valença de chafariz, aí a vida mudou, não ia 

mais pegar água, comprar mais água, por que a gente chegava ali e enchia, pegava 

água quem queria. (ENTREVISTADO T1) 

 

Toda essa dificuldade para possuir água em suas residências, findou quando o 

SAAE
14

 (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) foi implantado em Valença, fornecendo para 

os moradores, água encanada, tratada e serviços de esgotos sanitários. E logo após, a 

COELBA
15

 (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) assumiu a responsabilidade da 

distribuição de energia elétrica, o que antes era feito pela CVI. 

Outro ponto relevante ressaltado por todos moradores do Tento, foi o surgimento 

da comunidade localizada ao lado do IFBA – Valença, onde posteriormente era uma pista de 

pouso para aviões de pequeno porte, que foi desativada após um acidente no local, virando 

assim a comunidade Mangue Seco. 

É uma extensão do Tento, surgiu a partir de uma doação do João Cardoso, era um 

terreno da união, existiam muitas pessoas no Tento que não tinham casas, aí doaram 

o terreno, e assim, muitas casas lá, eu lembro até hoje, foram feitas por mutirão. Ia 

construir hoje aí juntavam muitos pra construir a casa. Antes existiam muitas 

avenidas, tinha a avenida dona Santinha, avenida dona Propriá, então foi muito 

contemplado esse povo que moravam de aluguel, na avenida de seu Alfredo, 

Avenida de Necília, [...] às pessoas foram selecionadas mais assim, as que moravam 

de aluguel no Tento, aquelas que tinham vindo da zona rural, as mais carentes 

mesmo. (Morador T3) 

 

Essa comunidade, dita pelos moradores como sendo uma extensão do bairro do 

Tento, foi se formando devido ao crescimento da população no bairro. Os filhos dos 

moradores, para ter acesso à educação, tinham que se deslocarem até o centro da cidade, outra 

opção era a escola que era mantida pela colônia de pescadores, onde havia apenas duas 

                                                           
14

 O SAAE-Valença foi criado em 21 de julho de 1965, através da lei municipal nº 676, com personalidade 

jurídica própria dispondo de autonomia econômico-financeiro-administrativa com a finalidade principal de 

exercer em todo o município a captação, tratamento, distribuição de água canalizada, além de operações 

dos serviços de esgotos sanitários, trazendo mais comodidade e qualidade de vida aos moradores da cidade. 

Por 31 anos o SAAE foi administrado diretamente pela FUNASA e posteriormente pela prefeitura 

municipal. Fonte: http://www.saaevalenca.com.br/conteudo.asp?cod_cat=1&nome_cat=Institucional 
15

 A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do 

país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida. Fonte: 

http://www.coelba.com.br/Pages/A%20Coelba/historia.aspx 
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professoras, e a merenda escolar era feita na casa de uma das professoras, como afirmou a 

Moradora T1, 

Tinha o colégio da colônia de pescadores, já tinha merenda tinha tudo lá, eu 

ensinava pela manhã e outra professora a tarde, quando na gestão de João Lalau, ele 

providenciou merenda pra todos os colégios, com 15 anos minha filha era 

merendeira, mas como era menor, eu era responsável por ela, um quarto que tinha 

aqui, trazia a merenda “praqui”, e nós fazia a merenda, e dez horas a gente levava no 

caldeirão, fazia um caldeirão pra dois horários. 

 

Logo após, como foi informado pelos moradores, foram instalados no bairro do 

Tento, através do prefeito João Cardoso, os colégios Rotary e Monsenhor André Costa, que 

apesar de não possuir uma estrutura adequada, supria as necessidades do momento.   

O Monsenhor André Costa só tinha duas salas, não tinha calçamento, não tinha 

esgoto, antigamente não tinha esgoto, não tinha energia. 

Tinha uma época que eu quis ensinar de noite no Mobral, cada um tinha que levar 

uma vela, e eu ensinava das 19 as 21:30, a luz de velas, os alunos tinha vontade de 

estudar levava vela, o Mobral era de 15 anos em diante, fui a lalau e pedi pra botar 

energia no colégio, ai ele botou logo naquele bairro ali, na rua do arame ali. 

(Moradora T1) 

 

Enquanto os filhos estudavam, os pais trabalhavam nas principais atividades 

econômicas do bairro, onde predominava: a pescaria, o catado de mariscos e a fabricação de 

barcos. Segundo moradores, a maioria das famílias do Tento eram compostas por pescadores 

e marisqueiras.  

E com o decorrer do tempo a infraestrutura dos bairros foi melhorando, ruas 

foram calçadas, água encanada e energia elétrica, e surge então a esperança de uma educação 

de qualidade com a vinda do Colégio Federal de Educação Tecnológica (CEFET), porém os 

moradores perceberam outra realidade, como relata o Entrevistado T3, ”Quando o IFBA 

surgiu, era uma imagem que o IFBA era para o filho do pescador, da marisqueira, só que 

depois a gente viu que a realidade era outra, quem usava ali era outra classe social”. 

Porém, foi informado pelos moradores que o CEFET auxiliava fornecendo ensino 

infantil para os filhos das marisqueiras, como descreve o Entrevistado T2, “Era como se fosse 

o maternal, vamos dizer assim, mas naquela época, o CEFET olhava mais para comunidade, 

porque essas crianças que estudavam lá eram daqui da comunidade mesmo, e os meninos 

ficavam lá, e muitas mães deixavam lá e iam mariscar, ia pra maré”. 

Ao perguntar qual o motivo que não existem mais essas turmas de ensino e 

infantil, os moradores não souberam responder. Para eles este serviço fornecido na época pelo 

CEFET era de grande importância para as famílias, pois tinham onde deixar os filhos para 
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irem trabalhar. Além do ensino infantil, os adolescentes também utilizavam as instalações do 

Colégio Federal, principalmente a quadra de esporte. 

Com transição do CEFET para IFBA, foram instalados os cursos superiores de 

Licenciatura em Matemática e Computação, passando também a oferecer cursos de 

qualificação para as marisqueiras do bairro. Os entrevistados relatam que nessa transição de 

Colégio Federal de Educação Tecnológica para Instituto Federal a instituição se tornou um 

pouco mais aberta para a comunidade. 

Assim como no bairro do Tento, foram entrevistados quatro moradores, apontados 

como os mais antigos do bairro da Bolívia, identificados nesta pesquisa como B1, B2, B3 e 

B4 e a partir do cotejo destas memórias foi possível esboçar a seguir, a história da 

comunidade. 

O bairro da Bolívia por sua vez, surgiu muitos anos após o bairro do Tento, 

proveniente de várias invasões. Os moradores relatam que na época boa parte dos terrenos, 

onde iam sendo construídas as casas, eram pastos, e grande parte destas terras pertenciam a 

um senhor chamado “Bevetuno”, como diz a Moradora B1,  

E daqui para baixo, era tudo mangue, era mato, era aquela coisa toda, vivíamos 

assim, a gente viveu aqui uma vida de sofrimento, mas graças a Deus estamos aqui. 

Aqui em cima era só pasto, mangue era lá para baixo, aqui era cheio daquela 

madeira chamada murici, tinha coco, dendê. Me lembro bem, isso aqui era de um 

senhor chamado “seu” Bevenuto. 
 

A maioria das casas eram feitas de taipa, nesta época o bairro era muito tranquilo, 

os filhos dos moradores brincavam na rua, e a única preocupação era com as crianças pegando 

as mangas no quintal dos vizinhos.  

No inicio, não havia energia elétrica, usavam lanternas, quando um dos moradores 

conseguiu colocar energia em sua casa, o mesmo fez vários “gatos”
16

 para as demais casas da 

vizinhança. “Casa aqui não tinha luz não, a gente pegava quando botava um gato na casa de 

um, botava pra casa de outro, o primeiro a colocar luz aqui foi Desidério, já morreu ele, era ali 

na esquina que ele morava, ai Desiderio sempre fornecia aqui pra gente”. 

Em relação ao acesso a água, existiam no bairro duas lagoas, onde alguns 

moradores pegavam água, porém, a água dessas lagoas não era apropriada para consumo e as 

crianças costumavam brincar e tomar banho. Então, para obter água de melhor qualidade, eles 

recorriam aos Chafarizes espalhados pela cidade, havia um na Rua da Lama, outro na Praça, 

                                                           
16

 O gato de energia elétrica é uma técnica utilizada para furtar energia a partir de uma ligação clandestina. 
Fonte: http://portaldaenergia.com/gato-de-energia-eletrica-e-crime/. 
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hoje conhecida como Jardim Novo ou Praça da Independência e os mais utilizados que eram 

instalados no bairro do Tento, estes já citados anteriormente, que foram implantados pelo 

prefeito João Cardoso conhecido também pelos moradores do bairro da Bolívia como 

“Lalau”.  

A gente já “panhou” água lá no Tento, você acredita isso? Num tinha um módulo 

policial ali? A gente já foi “panhar” água ali e vinha com uma latinha de água na 

cabeça, um caldeirão. Ali era um chafariz. Quando dava 4 horas da manhã a gente 

não sossegava. (Moradora B1) 

 

Anos após, através da ajuda do prefeito João Cardoso, a SAAE, recém instalada 

em Valença, começou a fornecer água encanada para a comunidade e posteriormente a 

COELBA que aos poucos foi fornecendo energia elétrica para as poucas casas do bairro da 

Bolívia, com isso os moradores passaram a ter um pouco mais de conforto em suas casas. 

Porém a estrutura das ruas era precária, não possuíam calçamento e boa parte de esgotos eram 

abertos, como explica a entrevistada B2, 

Isso aqui era um lamaçal
17

 danado, Aqui era uma vala, um esgoto que descia aberto, 

cabia uma manilha daquela da grande assim, eles botaram aqui por baixo para sair 

lá. Eu fui a primeira moradora a morar aqui nesta rua e o pessoal foi construindo 

depois.  

 

Outra dificuldade enfrentada pela comunidade da Bolívia nesta época era o acesso 

à escola, as opções mais próximas eram o Rotary e Monsenhor André Costa localizados no 

bairro vizinho, o Tento. A moradora B1 relata “Escola aqui era mais difícil, a escola mais 

próxima era lá do outro lado da pista, lá no Monsenhor, lá no Rotary. A escola mais próxima 

que surgiu depois aqui foi o Heraldo Tinoco.”. 

Os moradores B3 e B4 citam o abrigo dos velhos existente no bairro e relatam que 

também havia um chafariz onde buscavam água, 

E aqui o abrigo dos velhos, ainda era ai, os velhinhos viviam ai. Lá tinha uma 

cisterna. Levou muito tempo ainda, depois foi que desativou. Eles mesmos 

procuraram tirar daí, num sei por que, num sei qual foi o acordo, mas tiraram daqui. 

No meu a ver eles erraram. Aqui eles tinham onde andar tinham espaço, tiraram os 

velhinhos daqui e botaram numa prisão que só tem uma janela. (Morador B3) 

 

Ainda tinha o abrigo dos velhos. “Panhei” muita água ali, tinha cisterna. Quando 

chegamos aqui já existia o abrigo e desativou quando começou a escola, ai tiraram 

os velhos e colocaram para lá. Aqui os velhinhos andavam por ai tudo. (Morador 

B4) 

 

                                                           
17

 Lugar em que há grande quantidade de lama; lamaceira, lodaçal, lamaceiro, atoleiro, terreno baixo e 

alagadiço. 
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Com o bairro se estabilizando, a infraestrutura aos poucos foi melhorando, não 

demorou muito para ser inaugurada no bairro a escola Heraldo Tinoco. O que para os pais era 

um grande apoio, pois necessitavam trabalhar, onde a grande maioria lidavam com atividades 

rurais, roçagem e catando piaçava, e com uma escola no bairro, era mais fácil deixar seus 

filhos para irem trabalhar. 

Podemos perceber nos relatos dos moradores algumas características diferentes 

relacionadas ao mesmo bairro. Isso ocorre pelo fato do bairro da Bolívia ser muito extenso em 

tamanho, e os moradores entrevistados foram de ruas muito distantes umas das outras.  

Enquanto a área invadida pela moradora B1 eram pastos, a moradora B2 reclama da lama que 

havia em sua rua e nenhuma das duas sabiam da existência de um chafariz no abrigo dos 

velhos, citado pelos moradores B3 e B4.  

Outro fato preponderante observado nos relatos dos entrevistados do bairro da 

Bolívia é que em momento algum os moradores citam o CEFET ou a Escola de Pesca como 

era conhecido o IFBA na época. E ao perguntar sobre as escolas ou como era o acesso ao 

ensino, os entrevistados citam as Escolas de ensino fundamental existentes no Bairro do Tento 

e depois apontam a Escola Heraldo Tinoco que foi a primeira escola implantada no bairro. 

Toda essa reflexão nos leva à buscar entender como se dá essa relação nos dias 

hodiernos, e a partir da entrevista com a comunidade interna do IFBA e a comunida do seu 

entorno, mais especificamente dos Bairros do Tento e da Bolívia, elaboramos o capitulo a 

seguir. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DO IFBA CAMPUS VALENÇA  

 

Neste capitulo será apresentado como é visto a relação do IFBA Campus Valença 

com a comunidade circunvizinha, analisando a função social da Instituição do ponto de vista 

dos professores do IFBA e do ponto de vista dos moradores das comunidades do entorno, 

neste caso o bairro do Tento, no qual o IFBA está situado e o bairro da Bolívia que é vizinho 

do Instituto. 

 

4.1 PONTO DE VISTA DO IFBA CAMPUS VALENÇA 

 

Para obter a visão do IFBA sobre a sua função social em relação à comunidade, 

foram selecionados para a entrevista, a Diretora Geral do campus e os professores com mais 

de dez anos de tempo de trabalho na instituição, totalizando 6 entrevistados, denominados 

neste trabalho por P1, P2, P3, P4, P5 e P6. 

Foram elaboradas quatro perguntas norteadoras para estruturar a entrevista, sendo 

elas: 

 Há quanto tempo trabalha/leciona no IFBA-Valença? 

 O que entende como função social de uma instituição escolar? 

 No caso do IFBA – Campus Valença qual a função social? 

 Como vê a relação do IFBA com a comunidade do entorno? 

Respondendo a primeira pergunta temos a tabela a seguir, 

 

            TABELA 1: Há quanto tempo trabalha/leciona no IFBA campus Valença? 

ENTREVISTADOS TEMPO DE TRABALHO NO IFBA CAMPUS 

VALENÇA 

P1 13 anos 

P2 21 anos 

P3 20 anos 

P4 19 anos 

P5 13 anos 

P6 18 anos 

FONTE: Do autor 
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Respondendo a segunda pergunta sobre o que se entende como função social de 

uma instituição escolar, o entrevistado P2, diz que na concepção dele, ele assume o 

entendimento do governo, já que ele está a serviço do mesmo,  

Meu entendimento seria totalmente diferente, mas o meu entendimento que eu vejo 

como as escolas são propostas é para trazer os jovens para o conhecimento que a 

humanidade conquistou durante muito tempo, é que hoje em dia o mundo vive em 

cima do conhecimento e toda tecnologia, todas as ações sociais é em cima de um 

conhecimento acumulado durante muitos séculos, então é trazer os alunos mais 

próximos desse conhecimento, para que eles possam viver o mundo que é regido 

pelo conhecimento.  

 

O professor ressalva, que este não é o pensamento dele, porém olhando com os 

olhos do governo, essa é a visão que ele tem como função social de uma escola, sendo apenas 

o de transmitir conhecimento para os alunos, ao perguntar qual seria então a visão dele, ele 

afirma que mais uma vez deve olhar com os olhos de quem está a serviço. Buscando essa 

visão do governo através da Lei Nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional no Art. 2º temos como fins da educação nacional,  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

Ou seja, apenas disseminar o conhecimento, não é suficiente, se faz necessário 

qualificar o sujeito para atuar no mercado de trabalho, além de prepará-lo para a prática da 

cidadania. Libâneo (1993, p.17) diz que o objetivo da educação é “[...] prover os indivíduos 

dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a 

transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade.” 

Logo, só repassar conhecimento sem se preocupar em envolver o sujeito com o meio, social, 

político e cultural, pode não garantir que os princípios regidos na Lei Nº 9.394/96 sejam 

alcançados. 

O professor P5, também corrobora com este mesmo pensamento, afirmando que a 

principio a educação formal seria a principal função de uma escola, logo ele deixa subtendido 

que não seria a única, porém a principal. 

O professor P3, também segue nessa perspectiva de transmissão de conhecimento, 

porém com um olhar de agente transformador da sociedade, onde ele diz que,                                                                      

O papel de qualquer escola é um papel transformador. A ideia de uma instituição é 

que ela deve transformar uma sociedade, trazer a sociedade para dentro dela e fazer 

com que ela saia mudada, no sentido... não que ela não deva absorver o que  essas 

pessoas trazem para dentro, mas oferecer conhecimento que permitam que essa 

comunidade, cresça e se transforme. 
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Nesta fala, podemos ver a preocupação do educador para que a aquisição do 

conhecimento faça sentido não só para o individuo, mas para a sociedade no qual se pretende 

que o sujeito faça a diferença, pensando sempre no crescimento e desenvolvimento da 

comunidade.  

O professor P6 além de citar a função de oportunizar o acesso a cultura e as 

questões sociais, ele também cita a relação da escola com a comunidade como função social 

escolar, 

Oferecer oportunidades de acesso à cultura, à tecnologia, à informação, de 

oportunizar a reflexão de questões relativas ao respeito ao próximo, suas culturas, 

etnias e orientação sexual, á preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento 

sustentável e principalmente aproximar a escola da comunidade. 

 

A definição do professor acima tende a ir de encontro a Pérez Gómez (1998, p. 

14) quando aponta que a função de uma escola conservadora seria “garantir a reprodução 

social e cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade”, o que nos faz repensar em 

relação a essa questão socializadora, onde ao mesmo tempo em que se espera conservar 

cultura e valores para a preservação das características de uma sociedade, temos a fala do 

entrevistado P3, que espera por mudanças e defende que o crescimento da sociedade se dá 

pela sua constante transformação. 

Como já esclarecido no início desse capítulo, questionamos aos professores qual a 

função social do IFBA Campus Valença? 

O entrevistado P1, afirma que uma instituição deve ter várias funções, uma delas 

seria, “No caso daqui (IFBA), a educação! Temos que dar uma boa educação para os meninos 

estudantes, e ela deve ter também uma função social na área em que ela está incluída, nesse 

caso é Valença”. 

O professor aponta duas vertentes como sendo papel social da Instituição, a de 

ofertar uma boa educação e a de interagir socialmente com cidade em que está localizado. 

Hora (1994, p. 59), diz que, 

Além de se cobrar o conhecimento técnico-cientifico, a compreensão crítica da 

política educacional e do funcionamento da sociedade a serviço da comunidade 

escolar, há que estar ainda alerta à dimensão educativa das organizações populares 

em suas relações com a escola, através do conhecimento da movimentação política 

da comunidade em que está inserida.  

 

Já o entrevistado P2, compreende que para cumprir sua função social o IFBA deve 

conservar o ensino em nível de excelência, 

Entendo que o IFBA tem essa proposta do curso integrado, um diferencial entre as 

outras escolas e também tem uma proposta mais comprometida que é a excelência 
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no ensino, pois aqui tem muito investimento e não é uma escola precária em termos 

de investimento, então ela tem o compromisso e a obrigação de ser uma escola de 

excelência. 

 

O entrevistado P5, entende que a função social do IFBA é a mesma que ele cita na 

questão anterior, a de ofertar a educação formal, e complementa dizendo “no nosso caso aqui 

(IFBA) é educação de nível, médio, técnico e posteriormente começou atuar na educação de 

nível superior. A princípio o papel principal da escola que eu vejo é esse”. 

 Para o entrevistado P3, a função social do Instituto é sempre estar trazendo 

benefícios à sociedade, formando mãos de obras qualificadas para contribuir com o 

crescimento da região. Em sua fala ele cita um exemplo de contribuição de mão de obra para 

a comunidade de Valença, onde segundo ele, 

A ideia das escolas técnicas dos Institutos Federais serem colocados em regiões mais 

pobres do país ou onde o desenvolvimento industrial não é importante e de poder 

levar esses conceitos de ciência, tecnologia para esses lugares mais isolados para 

poder ajudar na transformação. Não há dúvida que a cidade se transformou a partir 

do IFBA, uma coisa que as pessoas não percebem daqui, por exemplo, é que todos 

os servidores de internet que tem aqui surgiram em concomitância com o curso de 

informática daqui e todos eles têm ou como donos ou como pessoas que são 

responsáveis, ex-alunos daqui, que é claro, pegaram o conhecimento daqui 

estudaram muito, transformaram esse conhecimento e criaram coisas novas, mas a 

semente é aqui, a escola tem um papel transformador para a sociedade. 

 

O entrevistado P4, também entende com função social do IFBA campus Valença 

a preparação de mão de obra, voltado para as demandas da região, que no caso para ele, 

seriam áreas de aquacultura e Turismo, além também de ofertar minicursos através dos 

projetos de extensão,  

O IFBA deveria fazer uma atividade envolvendo todas as atividades elaborais que 

envolvem Valença. Então acho que seria importante como eu sempre “bati” nisso. 

Acho que deveria, por exemplo, continuar estimulando muito, que agora estou 

vendo que esse não é o caso, o curso de aquicultura e o curso de turismo, que são as 

atividades mais relevantes desta região. 

Eu acho que deveria ter uma interação da comunidade bem maior em curso de 

extensão. 

 

Para enfatizar esse pensamento, o entrevistado P6, afirma que, “Colaborar para a 

formação de uma sociedade cada vez mais desenvolvida, tanto econômica, quanto 

politicamente, influenciando dessa maneira, no desenvolvimento da Educação no Brasil”. 

Com base em sua visão de escola pública, Atié (1999, p. 3) aponta que “Hoje, o 

desafio que se coloca diante da escola é fornecer educação e informação para toda a vida. Ela 

precisa romper seus muros e estar plenamente inserida no seu tempo e na comunidade a qual 

pertence.” corroborando com a interpretação dos professores P3, P4 e P6, onde afirmam que a 
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escola deve estar em sempre atenta às demandas da sociedade, pensando sempre em melhor 

contribuir para seu desenvolvimento.  

A quarta e última questão é sobre como é vista a relação do IFBA com a 

comunidade do entorno.  

Para o entrevistado P1, a instituição encontra-se fechada para essa relação,  

Desde que cheguei aqui, poucos, poucos são os projetos que incluem a comunidade, 

ou seja, a escola sempre esteve, segundo minha visão durante esses treze anos, muito 

fechada, a gente não recebe a comunidade, quase que nunca aqui dentro, a não ser 

muito raramente uma reunião ou outra da prefeitura, que a escola tem ou teve um 

projeto com a prefeitura, um deles foi a educação dos meninos do PETI municipal e 

como instituição mesmo, o único projeto que conheço é do professor Cambruzzi
18

 de 

informática com as comunidades pesqueiras, basicamente só conheço com a Z15, e 

com os meninos e meninas, adolescentes e crianças especiais, que Cambruzzi 

preparava e doava os computadores, treinava os meninos através dos alunos e ex 

alunos daqui do curso médio e superior. 

 

Ao perguntar por qual motivo o projeto do PETI citado na fala do entrevistado, 

terminou, ele diz que acabou o convênio com a prefeitura, pois a escola sedia o espaço e a 

prefeitura fornecia o almoço e lanche, onde parte desse almoço começou a ser consumido 

pelos próprios alunos da instituição, o mesmo não sabe explicar os motivos pelos quais a 

prefeitura deixou de fornecer a alimentação. 

O professor P2, afirma que o IFBA não tem uma boa recepção dos moradores e 

diz que não acompanha essa relação de perto, “Olha eu participo pouco disso ai, eu não fico 

acompanhando muito não, a gente vê que não está tendo uma boa recepção pela comunidade, 

haja visto, a baixa procura pelo ensino do IFBA”. 

Após essa fala, foi perguntado por que isso ocorre e o entrevistado P2, diz não 

saber o porquê, e diz que quem tem que resolver essa tal situação seria a gestão, pois isso não 

é problema do professor e nem dos funcionários. 

A gestão possui um papel de grande relevância para estreitar essa relação escola-

comunidade, porém este trabalho deve ser feito em conjunto com o corpo social da 

instituição, e a gestão deve assumir esse compromisso através de uma,  

“Administração compromissada e concreta (a que cresce junto) expõe-se aos riscos 

de uma caminhada difícil e ao mesmo tempo perigosa. E é por isso que ela é 

compromissada. Ela repudia o autocratismo em função de formas colegiadas de 

decisão e implementação...” (Cury, 1985, p.48) 
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Entrevistado P3 diz que sempre achou estranha essa relação do IFBA, no inicio 

ele acredita que esse estranhamento se deu pelo fato de, 

[...] no inicio era aquacultura e construção naval. A construção naval na época que a 

escola foi montada, ela tava em decadência “a construção naval em madeira”, hoje 

ela ainda continua em decadência, por conta não da falta de pessoal de mão de obra 

que também é um problema, mas tem o problema da madeira que cada vez está mais 

escassa, cada vez mais problemática. Então a questão dos engenheiros que 

trabalhavam aqui, os professores, era transformar a indústria de madeira para fibra 

ou outro material, isso criou um embate entre a tecnologia que seria do futuro e toda 

uma história do passado que tinha aqui. E a escola não ficou muito bem vista. Então 

nos arredores aqui, que é um bairro de pescadores e de construtores navais não 

existe realmente uma boa interação. 

 

Já para os dias de hoje, ele acredita que o possível problema é divulgação dos 

cursos, projetos e trabalhos desenvolvidos na escola,  

[...] a gente não divulga o que faz, tem uma escola aqui, que dá um curso de 

informática por ano e coloca no jornal, só no semestre passado, professor Lion, 

Professor Matuzalém
19

, eu, se somar ai deve ter dado mais de cinquenta cursos de 

informática para a comunidade, em vários níveis, em vários lugares. O professor 

Lion
20

 faz manutenção em ONG, enquanto eu como professor de estágio encontro 

uma ONG no fim do mundo, eu chego lá e alguém diz: - ele já passou aqui e deu 

manutenção nos computadores. Mas a gente não faz propaganda disso, a gente não 

tem essa habilidade, a gente trabalha, mas não fala para a sociedade que faz. É feio 

falar da gente, mas assim tem um curso de robótica acontecendo com os meninos, 

não tem divulgação disso, também não tem apoio da comunidade, eu fui atrás da 

prefeitura e procurei apoio, eu fui recebido, conversei assim, conversei assado, fui 

nas escolas, os diretores tentaram, e o que resolveu foi o facebook que trouxe alunos 

para cá  do ensino fundamental e estão fazendo o curso, mas eu nunca pensei em 

levar para fora e botar uma faixa e isso vale para tantos outros professores, como 

professor Erahsto
21

 que tem várias ações de reavivar a cultura, os ternos, a questão 

da poesia, rodas de conversas na praça, eu acho que a comunidade não compreende 

bem o IFBA e o IFBA não sabe como se fazer bem quisto na comunidade. 

[...] então é complicado isso, não é obvio, existe sim uma relação um pouco 

estranha, mas essa relação não é porque o IFBA não cumpre o papel dele, cumpre 

sim, eu falo por informática, porque eu não sei o que falar das outras áreas , mas tem 

muitos cursos de extensão, tem vários seminários abertos ao público, tem debate, 

tem essa questão da cultura que eu vejo ela acontecer, já fui algumas vezes, tem 

essas rodas de conversas, é bobo, não é transformador... , são sociólogos, 

historiadores, filósofos, que se dispõem em sentar de noite na praça e bater um papo 
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com as pessoas, são meninos daqui que estão terminando o ensino integrado e vão 

dar curso para o pessoal do mangue seco aqui atrás, são os estagiários como você 

(do superior), que vão dar aula numa escolinha, eu não precisava levar vocês para 

aquela escolinha, eu poderia dar um jeito aqui dentro , é uma escolha nossa, não é 

uma escolha minha, é uma escolha do curso de computação, em levar vocês para 

fora, para compreenderem a realidade, para transformarem essa realidade. 

 

Na busca de encontrar os possíveis culpados para essa estranha relação do IFBA 

com a comunidade, citada pelo professor P3, ele aponta que os alunos também e a sociedade 

possuem de certa forma uma culpa pelo IFBA, segundo ele ser mal visto. 

Então existe um pouco de incompreensão, às vezes as pessoas dizem:  

-Ahhh... O IFBA é mal visto! Mas não pelos alunos, pergunta para os alunos, se eles 

dizem que aqui é uma porcaria, ou dizem: - Eu vou embora.  

Não!  

Eles podem até reclamar do calendário, que estar torto, porque vocês ajudaram, 

porque quando vocês paralisaram, eu mesmo falei, por favor, venham segunda, 

quarta e sexta, façam baderna aqui dentro, gritem, esperneiem reclamem, peçam, 

exigiam seus direitos, terça, quinta e sábado e não, foram para casa e ficaram de 

férias em casa fingindo que tava tudo bem e depois voltaram para reclamar, quem é 

que gerou um IFBA mal visto também? Vocês também tem uma parte desse débito, 

ele também está colocado em vocês.  

Os alunos se matriculam aqui, tem cinquenta matriculados, no primeiro dia vieram 

quarenta e dois, no segundo dia vieram trinta, num teve nem aula no primeiro dia, 

foi só um bate papo e vieram trinta, por quê? O problema é o IFBA? Não!  

Existe um problema na sociedade também, que é mais amplo, mas complexo. A 

equação não é preto ou branco, citando a literatura contemporânea “tem muitos tons 

de cinzas num é?”. 

 

A paralisação citada na fala do professor se refere ao movimento de ocupação
22

 

dos alunos, que perdurou por aproximadamente dois meses, atrasando desta forma o 

calendário acadêmico. 

Percebemos nas falas do entrevistado P3 que essa percepção dos professores sobre 

a relação com a comunidade com alguns entraves, vem desde antes da transição do CEFET 

para IFBA, onde segundo o professor houve na época algumas contrariedades em relação ao 

curso de construção naval. O entrevistado P4 também assume que não vê com bons olhos essa 

relação,  

Eu vejo muito mal, há 19 anos eu acho que até hoje a gente não conseguiu ter essa 

aproximação com a comunidade, a gente continua ainda muito distante e eu volto a 

dizer que eu acho que o principal deveria ser o enfoque em cursos de curta duração 

de extensão, eu acho que os cursos de extensão deveria ser umas das prioridades 

desta escola, já que a gente quer atingir a comunidade. Já que existem hoje em dia 

acho que 27 IFBAs em todo o estado da Bahia, então eu acho que a gente tem que 

procurar realizar atividades relativas às atividades que são feitas em Valença. E acho 

que aqui o curso de turismo tem mais a ver, acho que informática mesmo já está 

saturado, mas é um curso que ainda atrai muito aluno, a questão ai é a questão do 
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aluno. A gente ainda continua muito distante da comunidade, a gente ainda ta essa 

coisa aqui de elefante branco separado da comunidade que ela não interage com a 

gente desde esses 19 anos que estou aqui. 

 

E como ele citou anteriormente na pergunta três, a solução para estreitar esses 

laços, segundo a visão dele, seria a elaboração de projetos de extensão no Campus. 

Segundo a introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é relevante,  

[...] mostrar a importância da participação da comunidade na escola, de forma que o 

conhecimento apreendido gere maior compreensão, integração e inserção do mundo; 

a prática escolar comprometida com a interdependência escola-sociedade tem como 

objetivo situar as pessoas como participantes da sociedade – cidadãos - desde o 

primeiro dia de sua escolaridade. (BRASIL, 1998, p. 10). 

 

Assim como os entrevistados citados anteriormente, o professor P5, afirma que a 

relação do IFBA poderia ser melhor com a comunidade, 

Essa questão é delicada, eu penso que a escola podia ter uma relação maior e mais 

intensa com a comunidade, desde que eu estou aqui 2003, eu percebo essa 

deficiência, inclusive esse é um dos motivos da relação tensa da escola com a 

comunidade do entorno, por que eles vêm a escola como um elefante branco e que 

não se relaciona com a comunidade, a questão dos assaltos, da invasão do muro final 

de semana, tudo isso ai é fruto da relação distante que a gente tem com a 

comunidade. 

 

Ele aponta que existe uma distância entre a comunidade, e ao ser questionado por 

que existe essa barreira o professor P5 justifica dizendo que, 

Isso ai é uma opinião pessoal, isso sempre foi assim, desde que eu comecei a dar 

aula aqui. Os professores são de outras cidades e ai eles não se entrosam com a 

comunidade, eu digo isso por que os poucos projetos que nos tivemos, visando 

estreitar a relação com a comunidade foi feito por professores que moravam aqui na 

cidade, eu citaria, o professor Moacir
23

 que fez um trabalho muito bom, eu citaria 

professor Ismário
24

 que também já fez um projeto CEFET- Comunidade e o 

professor Cambruzzi, fora isso os professores vêm aqui e dão aula dois, três dias na 

semana e vão embora, ai realmente não tem um tempo, não tem a adequada 

dedicação para tocar um projeto como esse em relação à comunidade, que demanda 

tempo. Ele (o professor) vai ter que fazer um projeto extensionista e tal, então a 

questão da dedicação dos professores e o tempo que ele fica na escola aqui, eu vejo 

como um dos principais problemas. 

 

Logo, é notório que para o entrevistado P5, ter professores que lecionem no 

campus e morem na cidade de Valença, seria a possível solução para, segundo ele, a falta dos 
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projetos de extensão com a comunidade, já que os professores que moram fora possuem 

dificuldades em conciliar o tempo em sala de aula com projetos com a comunidade, além 

também de não possuírem laços com os moradores da região, o que não desperta a vontade de 

elaborar tais projetos. 

O entrevistado P6 também concorda que não desenvolvem no Campus projetos de 

extensão e pesquisa com a comunidade, 

Em 1994 inaugurava as instalações do IFBA - campus Valença com objetivo de 

formar os filhos dos pescadores em técnico em pesca e posteriormente em técnico 

em construção naval. Desde então a instituição vem tentando se inserir na 

comunidade, mas sem êxito, pois não desenvolvemos projetos de Extensão e 

pesquisa com a comunidade. Assim o caminhar acadêmico se distância das unidades 

da comunidade e das cidades circunvizinhas. Após a criação dos Institutos e a oferta 

dos Cursos superiores é que começamos a perceber a mudança da instituição na 

sociedade Valenciana.  

 

Após a reflexão sobre todas as contribuições, fica evidente que o IFBA - Campus 

Valença, representado pelos professores e Direção Geral, tem problemas/dificuldades para 

interagir com a comunidade do entorno. Cada um apontou possíveis causas para tal problema, 

e dentre estes, podemos citar: A falta de elaboração de projetos de extensão e pesquisa com a 

comunidade, o fato de possuir muitos professores que moram fora da cidade e não possuem 

tempo disponível para elaborar e executar esses projetos de extensão ou até mesmo não 

possuir afinidade com a população já que não moram na cidade e a falta de divulgação de 

cursos, seminários e projetos.   

   

4.2 PONTO DE VISTA DA COMUNIDADE 

 

Como já esclarecido anteriormente, passaremos a analisar a “fala” dos moradores 

dos bairros Tento e Bolívia, comunidades do entorno do IFBA - campus Valença. 

Para obter a visão da comunidade sobre a sua função social do IFBA campus 

Valença para com a mesma, foram selecionados para a entrevista, 16 moradores. Os 

entrevistados selecionados foram os que possuíam mais de 15 anos nos bairros. Denominados 

nesta pesquisa por M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, 

M15 e M16.  

Foram elaboradas quatro perguntas norteadoras para estruturar a entrevista, sendo 

elas: 

 Há quantos anos mora no bairro? 

 Possui filhos ou algum parente que estuda no IFBA? 
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 Utiliza ou já utilizou as instalações do IFBA? 

 Quais os impactos positivos e negativos da “presença” do IFBA no bairro? 

A primeira pergunta se refere ao tempo de morada nos bairros, 

 

Tabela 02: há quantos anos mora no bairro? 

ENTREVISTADOS TEMPO QUE MORA NO BAIRRO 

M1 30 anos 

M2 20 anos 

M3 28 anos 

M4 20 anos 

M5 32 anos 

M6 32 anos 

M7 20 anos 

M8 36 anos 

M9 26 anos 

M10 51 anos 

M11 44 anos 

M12 28 anos 

M13 25 anos 

M14 24 anos 

M15 20 anos 

M16 30 anos 

FONTE: Do autor 

 

A maioria dos moradores entrevistados mora nos bairros desde antes do CEFET 

ser instalado no bairro do Tento, já que o CEFET foi fundado em 1994, como consta no PDI 

(p.23),  

“E, finalmente, em setembro de 1994, a ETFBa (Escola Técnica Federal da Bahia)  é 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET-BA, 

incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC-BA,  ampliando 

assim os seus cursos”. 

 
A segunda pergunta da entrevista foi: Possui algum filho ou parente que estuda ou 

já estudou no IFBA - Campus Valença? 
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         Tabela 3: possui filhos ou algum parente que estuda no IFBA? 

ENTREVISTADOS RESPOSTA 

M1 Sim. Sobrinho. 

M2 Não 

M3 Sim. Filho. 

M4 Não 

M5 Sim. Filho. 

M6 Sim. Irmão. 

M7 Não 

M8 Não 

M9 Sim. Primo. 

M10 Não 

M11 Sim. Sobrinho, filho e ela. 

M12 Não 

M13 Sim. Sobrinha e irmã. 

M14 Não 

M15 Não 

M16 Sim. Filha. 

         FONTE: Do autor 

 

Podemos perceber que 50% dos entrevistados possuem algum parente que já estudou 

ou estuda no IFBA.  

A terceira pergunta era se eles já utilizaram as instalações do IFBA, 

 

Tabela 4: Utiliza ou já utilizou as instalações do IFBA? 

 

ENTREVISTADOS 

 

RESPOSTAS 

M1 Não 

M2 Não 

M3 Não 

M4 Sim, a quadra de esporte, muitas vezes. 

M5 Não 

M6 Sim. Apenas uma vez. Num seminário da 

associação de pesca. 

M7 Não 

M8 Não 
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M9 Sim. Para o PRONATEC. 

M10 Sim. Para o PRONATEC. 

M11 Eu uso o IFBA para informações, nós somos 

parceiros também, IFBA e a associação dos pescadores, 

onde eu também presto serviço comunitário. 

M12 Sim. Palestra de fisioterapia. Umas três vezes 

M13 Sim 

M14 Não 

M15 Não 

M16 Não 

    FONTE: Do autor 

 

Mais que a metade, especificamente 56,25% dos moradores entrevistados nunca 

frequentaram as instalações do IFBA. Sendo que três destes moradores, como citado na 

Tabela 3, possuem filho que já estudou na Instituição e mesmo assim nunca frequentaram, o 

que faz pensar que a comunidade se distancia da escola, o que afeta de certa forma o alunado, 

pois segundo Paro (2000, p. 68) “é muito importante o papel da família no desempenho 

escolar dos filhos, [...] há uma relação interdependente entre as condições sociais da origem 

das famílias e a maneira que se relacionam com as escolas.” 

 Segundo a lei de criação dos institutos, Pacheco (2010, p. 6). 

A intervenção no processo didático-pedagógico se completa, no âmbito da escola, 

com a participação organizada dos pais ou responsáveis e da Comunidade, 

especialmente através de suas organizações sindicais e populares. Esta ocorre 

principalmente no âmbito do Conselho-Diretor, instituição autônoma e instância 

máxima da instituição educacional. Os Conselhos Diretores, órgãos coletivos e 

expressão legítima da comunidade em seu conjunto, devem se constituir como 

definidores da identidade de cada unidade e gestores da integração desta com a 

sociedade. 

 

Logo, percebemos a importância da participação de todos nesse processo, porém a 

comunidade pouco está presente, mas que a metade dos entrevistados nunca tiveram contato 

com o IFBA. A entrevistada M13, relata que ia buscar água próximo as instalações e tinha um 

grande desejo de entrar, porém tinha vergonha e nunca teve a oportunidade. A escola deve 

oportunizar esses momentos, Pacheco (2001, p.9) ainda diz que,  

A escola, seja do nível que for, é parte da comunidade e, na maioria dos casos, o 

único espaço público de integração, organização e lazer disponível. Dessa forma, 

deve estar, permanentemente, aberta à população e firmar-se como um efetivo polo 

cultural. Para isso, torna-se indispensável um trabalho integrado entre Conselhos e 

Direções. Nosso objetivo central, nesse aspecto, deve ser a disponibilização de todos 

os espaços escolares para a comunidade. Isso somente será possível à medida que as 

organizações comunitárias passem a assumir, também, a tarefa de gerir esses 
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espaços e zelar pelo patrimônio público. Não se trata de tarefa simples, mas é 

possível ser concretizada por meio do diálogo e da organização. 

 

Entendemos que entrevistar dezesseis moradores diante de uma população muito 

maior, pode não ser suficiente para garantir que de fato a comunidade circunvizinha não 

acessa as dependências do instituto, entretanto o leitor mais atento vai concordar que há uma 

convergência significativa com a fala dos professores e direção já analisadas em trecho 

anterior desse capítulo sobre a estreita relação entre instituto e comunidade. 

A quarta pergunta é sobre os impactos positivos ou negativos que o IFBA trouxe 

para as comunidades. Os moradores M2, M5 e M15 relataram que o IFBA trouxe um impacto 

positivo para os bairros, mas ao pedir que apontem os fatores positivos, os três não souberam 

responder “Só positivo... Nada de negativo não.”. Assim também houve moradores que até 

tentaram explicar o porquê enxergam o IFBA de forma positiva, mas no fim não sabia o 

motivo, como se pode perceber na fala do entrevistado M4, que diz que “Na verdade eu não 

sei explicar, mas eu acho que é benefício né? Porque muitos alunos estudam ali, naquele 

ambiente, diga-se de passagem, um bom ambiente, um espaço muito bom, então eu acho que 

tudo ali é positivo.”. 

Houve moradores, que assim também como alguns professores entrevistados, 

reconhecem que apenas ofertar educação de qualidade, já é função social suficiente para uma 

instituição de ensino, como informa os moradores M3, M9 e M14, 

Excelente! Era para cada bairro ter um IFBA (risos), por que dos cursos 

profissionalizantes que são muito bons e possui uma qualidade de ensino, que é 

público e é excelente em qualidade. (M3) 

 

Foi só lucro, fez o bairro crescer, se desenvolver. Aos jovens que gostam de estudar 

deu oportunidade, para quem precisa de um colégio e não pode pagar, e o IFBA todo 

mundo sabe que é um colégio bom, já sai preparado, e eu acho que tudo foi lucro. 

(M9) 

 

Bom, trouxe educação para os bairros. (M14) 

 

Os entrevistados M8, M13 e M16 disseram que para eles não houve mudança, 

nem positiva nem negativa “Para mim, tanto faz, tanto fez!”, ”Nem sei viu!”, “Eu não tenho 

nada dizer”.  

Porém, tiveram moradores que ressaltaram como ponto positivo o crescimento do 

comércio nos bairros, já que no IFBA estudam muitos alunos de cidades vizinhas, que 

necessitam alugar casas, e como o custo de ir e vir de suas cidades se torna muito alto e 

cansativo para os alunos as famílias preferem alugar casas próximo a instituição. Esses 

mesmos alunos utilizam o comércio local, como afirmam as moradoras, M1, M6, M7 e M10, 



42 

 

Só vejo vantagens, acerca dos jovens estudarem ai, é bom, tem a aprendizagem, em 

vez de esses jovens estarem na rua, estão estudando. Vêm também muitos estudantes 

de fora. Em termo de comércio também, melhora bastante, principalmente aqui no 

bairro do Tento, vem muitos alunos que os pais têm que alugar casa, fazer suas 

despesas e o dinheiro gira aqui na cidade. (M1) 

 

Positivo. Contribui para o bairro, pois, na medida em que os alunos passam, eles 

utilizam a lanchonete do bairro, conhecemos pessoas novas e com o IFBA quem tem 

comercio de doce e salgados podem estar vendendo a eles ali. (M6) 

 

Em minha opinião o bairro só veio a crescer, muita coisa boa ele (IFBA) trouxe para 

aqui, os alunos que vem de fora, trouxe renda para a cidade, para o bairro. (M7) 

 

Muita gente também está alugando casas para os alunos que vêm de fora, fizeram 

casas de república. (M10) 

 

As entrevistadas M11 e M12 citaram como contribuição positiva os cursos 

ofertados pelo Instituto e o uso de suas instalações, 

Eu uso o IFBA para informações, nós somos parceiros também, IFBA e a associação 

dos pescadores, onde eu também presto serviço comunitário.  

Vários pontos positivos, como o incentivo a aprendizagem, incentivo aos pescadores 

com cursos, incentivo a comunidade em geral, e o apoio aos adolescentes, a crianças 

em relação ao estudo. (M11) 

 

A parte positiva é que junto com a colônia de pescadores ela (a Colônia) implantou, 

não lembro o período, com a parceria do IFBA, proporcionaram para crianças e 

adolescente e pais dessas crianças, cursos de informática. Por que essas crianças 

através do IFBA puderam desfrutar do conhecimento, da informática, que até então 

não era “chego” em suas casas. (M12) 

 

Ao contrário dos professores, a comunidade não vê a relação do IFBA como 

problema, porém percebemos algumas lacunas nas falas dos moradores, alguns dizem que 

enxergam o IFBA como positivo, quando pedimos a eles para citarem o motivo, eles não 

sabem o que argumentar e os que destacam como sendo os pontos positivos justificam o fato 

de o IFBA gerar lucros através de alugueis de algumas residências para república. Apenas 

duas moradoras citam os cursos, palestras e os projetos, como uma forma de interação 

significativa. 

Apesar de obtermos através desta pesquisa muitos enaltecimentos por parte dos 

moradores em relação ao IFBA campus Valença, este feito não significa que o IFBA esta 

cumprindo suas responsabilidades dentro da sua função social.  

Os moradores por sua vez desconhecem a real função social que deve se fazer 

presente nessa relação, o que não é o caso dos professores que possuem ciência de como deve 

caminhar esse processo social. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou analisar a concepção de função 

social sob o ponto de vista do IFBA perante a comunidade e vice versa. Abordamos no 

primeiro capitulo qual seria a função social de uma escola, tomando como base o ponto de 

vista de vários autores, onde para alguns a função social de uma instituição de ensino era 

apenas transmitir o conhecimento, valores e cultura, já outros defendem que para a escola 

atingir um nível de qualidade deve estar atenta as questões sociais na qual está envolvida, 

entendendo desta forma que a escola não deve andar sozinha, mas em parceria com a 

comunidade. 

Compreender as funções sociais da escola ao decorrer da história da educação 

brasileira se tornou fundamental para entendermos como esse processo ocorre nos dias de 

hoje, especificamente no IFBA campus Valença. Com base na Lei da criação dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET) que antecede a criação do IFBA, bem como no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto, verificamos os objetivos 

relacionados à função social e constatamos a preocupação em desenvolver uma relação 

estreita com a comunidade, contribuindo para o seu crescimento, além de promover uma 

educação de qualidade, fornecendo desta forma mão de obra qualificada bem como indivíduos 

críticos reflexivos do seu papel na sociedade. 

Para entender a relação do IFBA com a comunidade se fez necessário investigar o 

histórico dos bairros no entorno da instituição, que por sua vez, está localizado no bairro do 

Tento, tendo como circunvizinho o bairro da Bolívia. No entanto, a pesquisa encontrou 

algumas limitações no que tange a encontrar documentos históricos oficiais com informações 

sobre os mesmos para resgatar essas histórias. Utilizamos dados da pesquisa sobre memória 

desenvolvida pelo bolsista Moisés Nascimento, através do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC), para o histórico do bairro do Tento, e tomamos como 

referência a pesquisa acima citada, para apresentarmos o relato da memória dos moradores do 

bairro da Bolívia. 

A fim de obter a visão do IFBA e dos moradores sobre essa relação, realizamos 

um levantamento de dados através de entrevistas semi estruturadas com a Direção Geral do 

campus e alguns professores, com mais de 10 anos de trabalho na instituição estes teriam um 

ponto de vista mais apurado sobre essa interação desde antes da transição de CEFET para 
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IFBA, bem como com as comunidades do entorno.  E nestas selecionamos os moradores com 

mais de 15 anos de residência no bairro.  

Ao analisar as entrevistas com os professores do instituto, notamos as distintas 

visões sobre a função social do IFBA, enquanto uns defendem que a única função seria 

disseminar conhecimento e ressaltam que este deve ser de qualidade, outros apontam que a 

escola além de oferecer o conhecimento, preparando o individuo para atuar na sociedade, ela 

deve estar atenta as demandas da comunidade, contribuindo desta forma para o seu 

crescimento. 

Quando solicitamos que os professores discorram sobre sua visão enquanto a 

relação do IFBA campus Valença com comunidade do entorno, todos sinalizam que não 

conseguem ver uma boa interação, ressaltam que poderia ser bem melhor. Questionamos o 

porquê isso ocorre, logo então aparecem várias justificativas distintas, é apontado: falta de 

divulgação dos cursos, projetos e seminários; falta de projetos de pesquisa e extensão que 

envolva a comunidade; o fato de professores morarem fora e não construir um vinculo com a 

região a fim de despertar o desejo em desenvolver projetos com a comunidade ou até mesmo 

falta de tempo destes mesmos professores que precisam ficar se deslocando de sua cidade 

para vir dar aulas. Diante dos argumentos propostos é imprescindível não notar que aos olhos 

do IFBA campus Valença, há um problema em relação à interação do IFBA / comunidade, e 

vários são fatores que desencadeiam este cenário. 

Na entrevista com os moradores para obter a visão sobre a relação deles com o 

IFBA, percebemos ainda mais esse afastamento, mesmo eles não relatando diretamente. Foi 

perguntado se já utilizaram as instalações do IFBA e um pouco mais da metade dos 

moradores informaram que nunca frequentaram, alguns transpareceram a vontade de conhecer 

o IFBA por dentro, mas nunca tiveram a oportunidade. Então perguntamos sobre os impactos 

positivos e negativos da presença do IFBA no bairro e a grande maioria afirma enxergar o 

IFBA com bons olhos e justificam relatando a educação de qualidade, o desenvolvimento do 

bairro através dos alugueis das residências para os alunos do campus que moram fora, duas 

moradoras citam o fato de ofertar cursos para comunidade ou por ter uma parceria com a 

associação de pescadores do bairro do Tento e três moradores não souberam o que responder, 

transparecendo que o IFBA não contribui de forma positiva nem negativa e para estes a 

presença do instituto não tem significância.  

É notório que os moradores, talvez em sua ingenuidade, ou por não ter uma noção 

do que seria a real função social de uma escola, diferentemente dos professores que já 
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possuem fundamentos suficientes para discorrer sobre, não percebam essa distância entre eles 

e a instituição. Muitos foram os elogios citados para o IFBA nas entrevistas com os 

moradores, o que não quer necessariamente dizer que ocorra algum envolvimento direto entre 

ambos, já que as exaltações positivas dirigidas ao instituto, não eram relacionadas à interação 

direta entre eles.  

Dado o exposto, é percebível que o IFBA campus Valença, trouxe de forma 

indireta alguns benefícios á comunidade do entorno, como os moradores citaram como sendo 

desenvolvimento do comércio no bairro devido à vinda de alunos e a oferta de educação de 

qualidade. Porém, compreendemos que só isso não basta e muito ainda tem que ser feito para 

estreitar essa relação, onde em virtude dos fatos mencionados percebemos o distanciamento 

entre a instituição e a comunidade do seu entorno, fato reconhecido pelo corpo docente e 

Direção Geral do instituto. 
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ANEXO A 

1. ENTREVISTAS 

1.1  COMUNIDADE INTERNA 

A. Há quanto tempo trabalha/leciona no IFBA-Valença? 

B. O que entende como função social de uma instituição escolar? 

C. No caso do IFBA – Valença qual a função social 

D. Como vê a relação do IFBA com a comunidade do entorno? 

 

1.2 COMUNIDADE EXTERNA 

A. Há quantos anos mora no bairro? 

B. Possui filhos ou algum parente que estuda no IFBA? 

C. Utiliza ou já utilizou as instalações do IFBA? 

D. Quais os impactos positivos e negativos da “presença” do IFBA no bairro? 
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ANEXO B 

TABELAS 

 

TABELA 1: Há quanto tempo trabalha/leciona no IFBA campus Valença? 

ENTREVISTADOS TEMPO DE TRABALHO NO IFBA CAMPUS 

VALENÇA 

P1 13 anos 

P2 21 anos 

P3 20 anos 

P4 19 anos 

P5 13 anos 

P6 18 anos 

FONTE: Do autor 

 

TABELA 02: Há quantos anos mora no bairro? 

ENTREVISTADOS TEMPO QUE MORA NO BAIRRO 

M1 30 anos 

M2 20 anos 

M3 28 anos 

M4 20 anos 

M5 32 anos 

M6 32 anos 

M7 20 anos 

M8 36 anos 

M9 26 anos 

M10 51 anos 

M11 44 anos 

M12 28 anos 

M13 25 anos 

M14 24 anos 

M15 20 anos 

M16 30 anos 

FONTE: Do autor 
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TABELA 3: Possui filhos ou algum parente que estuda no IFBA? 

ENTREVISTADOS RESPOSTA 

M1 Sim. Sobrinho. 

M2 Não 

M3 Sim. Filho. 

M4 Não 

M5 Sim. Filho. 

M6 Sim. Irmão. 

M7 Não 

M8 Não 

M9 Sim. Primo. 

M10 Não 

M11 Sim. Sobrinho, filho e ela. 

M12 Não 

M13 Sim. Sobrinha e irmã. 

M14 Não 

M15 Não 

M16 Sim. Filha. 

FONTE: Do autor 

 

TABELA 4: Utiliza ou já utilizou as instalações do IFBA? 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

M1 Não 

M2 Não 

M3 Não 

M4 Sim, a quadra de esporte, muitas vezes. 

M5 Não 

M6 Sim. Apenas uma vez. Num seminário da 

associação de pesca. 

M7 Não 

M8 Não 

M9 Sim. Para o PRONATEC. 

M10 Sim. Para o PRONATEC. 

 

M11 

Eu uso o IFBA para informações, nós 

somos parceiros também, IFBA e a associação dos 

pescadores, onde eu também presto serviço 

comunitário. 
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M12 Sim. Palestra de fisioterapia. Umas 3 

vezes 

M13 Sim 

M14 Não 

M15 Não 

M16 Não 

       FONTE: Do autor 

 

 


