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1. CONTEXTO 

 

O Instituto Esporte Educação vem atuando em São Sebastião formando núcleos de ação 

social em escolas da região. Para isso capacita educadores e articula parcerias com 

organizações sociais e governamentais. 

 

Devido a existência de diversas iniciativas no sentido do desenvolvimento local, o Instituto 

percebeu a importância de compartilhar as discussões de forma que mais pessoas possam se 

apropriar,e se envolver na construção de propostas para a região.  

 

Para dar conta dessa demanda, o Instituto realizou no dia 17 de junho uma reunião entre 

alunos da Escola Municipal Dulce César Tavares de Maresias e alguns outros atores locais. A 

proposta contou com a moderação externa da Aracati para que a participação das pessoas 

fosse potencializada durante o encontro. 

 

2. PARTICIPANTES 
 

Participaram da reunião, aproximadamente 55 pessoas. Sendo que uns 85% de alunos da 

Escola e funcionários da Escola e uns 15% de membros da comunidade, que não fazem parte 

da Escola. 

 

Segue abaixo a lista de pessoas que assinaram o quadro de presenças.   

 

Nilza  

Geziana  

Selma 3865-5167 

Sônia  

João  

Adail  

Wanderlei 3865-6620 

Ereni  

Antonio Carlos  

Florentino  

Joseilton Leite  

Natal 

Joene 

Edjane 

Ediana 

3865-7947 

Felipe Morales 3865-8745 
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Francisco Cruz  

Abílio 3865-5082 

Aline  

Wellita  

Imdiama  

Giliarde  

Manuel Messias Dias  

Nonato  

Edimilson  

Antonio Venâncio Rodrigues  

Durvalino  

Solange  r. Colombo, 03 / 3865-7419 

João Batista dos Santos 8117-2866 

Ana 9767-2727 

Musi 9767-6571 

Wilson  

Lílian 

Luz 
3862-1281 

Suely Tavolaro 9782-2715 

Wagner R. Moreira 9766-0714 

Mariza E. P. 

Francisco Lima 
9133-4122 

 

 

3. A REUNIÃO 

 

A reunião começou por volta de 20:00 numa área comum da Escola Dulce César Tavares. A 

abertura foi feita primeiro pelo diretor da Escola, que ressaltou a disponibilidade do espaço 

da Escola para atividades da comunidade e sua preocupação quanto ao uso da Escola para 

fins que não o de debate e participação social. Depois Ana Moser, do Instituto Esporte 

Educação, explicou a importância de todos se envolverem na discussão sobre as questões 

coletivas que vem sendo debatidas pela Associação de Moradores e outros órgãos de ação 

social que atuam em Maresias.  

 

Após a abertura, Luciana, da Aracati, levantou expectativas do grupo e falou sobre os 

objetivos do encontro: 

 

Trocar idéias e experiências Compartilhar projetos e iniciativas já 

existentes na comunidade 

Sonhar um futuro coletivo para Maresias Listar desafios para a comunidade 

 

 

 

A aproximação das pessoas do grupo e conseqüente criação de vínculos entre elas é 

fundamental no processo de participação e principalmente nos processos que envolvem 

construções coletivas de longo prazo. Valorizar a contribuição de cada um, e celebrar a 

diversidade passam pelo respeito entre os membros e esse valor é cultivado através desses 

vínculos. 

 



Com esse objetivo, os grupo foi convidado a se levantar e participar de uma brincadeira em 

que grupos se formavam a partir de semelhanças muito simples como cor de roupa, mês de 

nascimento, sexo, etc. 

 

Mais animado, o grupo foi convidado a viajar no tempo, e descobrir Maresias diferente, 

vivendo mudanças sociais desejadas e sonhadas pela comunidade. Aí então, divididos em 

subgrupos, os participantes discutiram suas visões de futuro e chegaram a algumas 

manchetes do jornal de 2010, que depois foram apresentadas pela moderadora em plenária: 

 

 

Todas as televisões noticiaram que em Maresias a natureza continua igual aos três últimos 

anos: totalmente preservada, isso ocorre desde 2004. 

 

 

O povo de Maresias respeita a natureza, dizendo não ao desmatamento e à poluição.  

 

 

Planejamento urbano preserva as riquezas naturais de Maresias. 

 

 

Um ponto final na violência: um futuro melhor para nossos filhos. 

 

 

Em Maresias, para os moradores, lazer e segurança em alta, criminalidade em baixa. 

 

 

Cresce o índice de emprego em Maresias. 

 

 

Saúde em Maresias: Hospital. 

 

 

Posto de Saúde 24 horas. 

 

 

Eu gostaria de ver escola, saúde, segurança, sem violência, todas as ruas com luz, 

esgoto e calçamento e muito trabalho.  

 

 

A cidade chamada felicidade: Maresias é considerada a melhor cidade modelo do mundo. 

Mais segurança e lazer, menos desemprego, saúde 10 e educação para todos.   

 

 

Luciana fechou o debate apontando as semelhanças das manchetes em alguns grandes 

temas: preservação ambiental, melhorias nos serviços de atendimento à saúde, melhorias 

em infra-estrtura, combate ao desemprego e à violência.  

 

Ainda em plenária, os participantes foram convidados a contar um pouco do que já está 

sendo realizado em direção da visão de futuro. Foram depoimentos de organizações e 

também depoimentos pessoais. 



A representante do Conseg contou um pouco dos programas de lá: atendimento psicológico 

para mulheres, aulas para promover o auto cuidado de meninas e meninos, aulas para 

ensinar as crianças a andar de bicicleta. 

 

Wanderlei, representante da Somar comentou sobre a importância de preservar o meio-

ambiente e manter Maresias atrativa ao turismo para geração de empregos e 

desenvolvimento do bairro. Contou ainda do programa de limpeza da praia que a Associação 

realiza e esclareceu que a mesma não consegue resolver demandas da comunidade, mas 

tem como encaminhar para quem pode resolver, disponibilizando a organização para tal. 

 

Outro participante do encontro, o Sr. Natal, falou da importância de se combater a poluição, 

através de um planejamento de esgoto e despoluição da praia.  

 

Vera Lucia, merendeira da escola, ressaltou a importância do compromisso e ação 

responsável de cada morador do bairro para uma transformação do local para o desejado. 

Exemplificou explicando que a poluição só diminuirá se cada um construir fossas em suas 

casas, respeitando o recuo do rio. 

 

Outra participante do encontro, moradora da região mais próxima da praia, a pista, por estar 

próximo a estrada, falou da importância desses espaços de troca e dos canais de 

participação e colaboração. Ela quer fazer parte e se envolver nas questões da comunidade 

através do trabalho voluntário na escola, em educação ambiental.  

 

O Sr. Moraes, da Assembléia de Deus, ressaltou a importância de apoio da prefeitura e 

governo e também de Deus. 

 

Hipólito, professor de educação física do município, falou do crescimento da cidade e do 

atendimento educacional à população, contando que hoje São Sebastião atende 16.000 

alunos através de 55 escolas. Falou ainda da importância da educação para a construção de 

uma realidade desejada por todos e do compromisso e atuação pessoal nessa direção.  

 

O coordenador da Escola, João, falou sobre a proposta da escola, como espaço de reflexão 

sobre a realidade e de integração e busca da harmonia entre diversas culturas. Contou sobre 

o trabalho de aproximação com as questões indígenas, a preparação para o trabalho, através 

de oficinas de mosaico e reciclagem de papel e o combate a violência verbal através da 

campanha pela paz mundial. 

 

A reunião foi concluída com sugestões para a realização de encontros mensais temáticos 

(todas as últimas quintas-feiras do mês, à noite), sugestão de nome: Desperta Maresias, 

sugestão de ampliação do número de participantes (cada presente trará um colega para a 

próxima reunião) e sugestão de que continue acontecendo na Escola Dulce César Tavares. 

 

Com objetivo de mapear os presentes e ilustrar a representatividade alcançada com a 

reunião, os participantes foram convidados a espetar em um mapa do bairro seu local de 

moradia. Apenas 27 pessoas se envolveram na atividade. Essa foi mais uma oportunidade de 

reforçar vínculos entre os participantes, percebendo-se como parte de uma mesma 

realidade. 

  
 



4. PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Podemos afirmar que esse encontro teve um grande resultado: a sensibilização do grupo 

para a participação nas questões sociais de Maresias. Temos alguns indicadores disso: 

- o grupo se animou e valorizou a oportunidade de pensar num futuro desejado conseguindo 

projetar as mudanças numa visão de futuro, o que mostra a insatisfação com a situação 

atual e a vontade de promover mudanças; 

- além da própria proposta do encontro, alguns participantes trouxeram em suas falas a 

relação direta entre a participação social e a geração de transformações, o que iluminou os 

restante do grupo para essa possibilidade; 

- o grupo se motivou pela possibilidade de continuar a se encontrar e debater, inclusive já se 

envolvendo na forma como ela deve acontecer; 

- valores como respeito e espírito democrático prevaleceram durante todo o encontro dando 

o tom do processo participativo. 

Percebe-se, no entanto, a necessidade de conhecerem de forma mais aprofundada as 

questões sociais que apontaram e também os meios para soluciona-las. 

Trata-se de um bom começo de conversa e de um campo fértil para o desenvolvimento de 

um processo de participação no bairro. 

 

 

 

 


