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contribuir para maior aproximação entre

articulado com a ação de outros agentes que

Universidade e comunidade. A interação entre

visam atender os interesses do capital. Diante

ambas pode colaborar no melhor acesso à

disso, observa-se a formação de bairros sem

infraestrutura

estruturas

urbana,

na

criação

de

estratégias compartilhadas para a solução de

e

e

construção

das

equipamentos
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As

organizações coletivamente organizadas se

Figura 1 – Renda média do chefe de família por bairro
de Feira de Santana de acordo com o censo
demográfico do IBGE em 2010

contrapõem aos interesses desses agentes.

Material e Métodos

A

identificação

das

organizações

coletivamente organizadas no Bairro Novo
Horizonte, como também, das demandas
relacionadas a equipamentos públicos foram
feitas em quatro etapas. A primeira refere-se
a uma visita ao bairro realizada no dia 25 de
setembro

de

2019,

quando

foram

identificados representantes da Associação
Comunitária e um dos líderes da comunidade

Tabela 1 – Síntese das demandas e deficiências dos
equipamentos públicos comunitários do Bairro Novo
Horizonte Feira de Santana – BA
Setor

Equipamentos
existentes

Equipamentos
deficitários

Educação

Escola; Creche

Biblioteca

Saúde

Posto de Saúde

Laboratório de
Análises Clínicas

no tocante a Igreja Católica – Comunidade

Centro Juvenil,
Teatro/Concha
Acústica

Cultura

Nossa Senhora da Paz, e as sedes das
mesmas. A segunda foi a criação de

Assistência
Social
Quadra
Poliesportiva

estratégias de diálogos via dinâmicas de

Esporte

participação para que a comunidade se

Lazer

Praça Pública

Segurança
Pública

Posto/Militar;
Iluminação
Pública

Abastecimen
to

Saneamento
básico

manifestasse. A terceira está articulada à
construção de um diagnóstico das demandas
de equipamentos públicos comunitários a
partir dos resultados da reunião realizada, das
entrevistas e aplicação de questionário, os

Equipamentos
Inexistentes

Serviços
Funerários e
Congêneres

Fonte: Adelmo Santos da Silva, 2019. Pesquisa com aplicação de
questionário entre os moradores do bairro Novo Horizonte em
Feira de Santana.

quais estão apresentados na Tabela 01. Na
quarta etapa foram sintetizados os resultados
face a elaboração de uma tabela, com as
demandas

das

organizações

do

Considerações Finais

bairro,

referentes às deficiências de equipamentos

O plano propôs uma ação participativa entre

públicos indicando quais áreas e/ou setores

Universidade

necessitam

coletivamente

infraestrutura.

de

maior

cuidado

na

e

as

organizações

organizadas

do

sociais
local

supracitado, no diagnóstico, efetivação e
3

implementação

de

equipamentos

públicos

demandas

de

comunitários

na

comunidade. As ações trouxeram implicações
e reflexões positivas, sobretudo, no que
tange

o

desenvolvimento

BRASIL. Decreto n. 7.341, de 22 de outubro de
2010. Dispõe sobre a regularização fundiária
das áreas urbanas situadas em terras da União
no âmbito da Amazônia Legal, definida pela
Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de
2007, e dá outras providências.

urbano

comunitário. Verificou-se ainda, o uso da
Tecnologia Social como instrumento de
favorecimento na solução de problemas,

SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora:
reflexões em torno da democratização do
planejamento e da gestão das cidades. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

reconhecimento dos desafios coletivos e
caminhos para superá-los, contribuindo para
uma atuação mais consciente e politizada.
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