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Apresentação
Bem vindos à segunda edição da revista Caleidoscópio: outro olhar sobre o lugar!
Neste número, estamos apresentando textos de jovens pesquisadores, estudantes
da educação básica, da rede pública do Estado da Bahia e também do Estado de Sergipe,
onde a proposta do Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio está presente, como
mola propulsora de nossas ações intervencionistas.
A edição apresenta aos leitores, a oportunidade de conhecer algumas das pesquisas realizadas por alunos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia
- IFBA / Campus Valença, bem como do Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade
Lobato e Escola Municipal Governador Roberto Santos, na cidade de Salvador, assim
como alguns trabalhos realizados por alunos da Escola Estadual Epifânio Dória, no
Município de Poço Verde - Sergipe.
Estes jovens pesquisadores, partícipes do Projeto da Rádio, (re)descobriram seus
lugares através da experiência da educação científica, promovendo assim, um movimento cíclico, dinâmico e porque não, dialógico, com suas origens, suas curiosidades e
perspectivas sobre estes mesmos lugares, sob óticas distintas e múltiplas possibilidades
de expressão.
Esta é uma das bases do Projeto da Rádio, difundido pelos pesquisadores do
Grupo de Pesquisa em Geotecnologia Educação e Contemporaneidade - GEOTEC, da
Universidade do Estado Bahia: proporcionar a compreensão, a valorização e o
(re)conhecimento do lugar, potencializado através do uso das TIC, configurando assim,
novos olhares, neste mundo tão caleidoscópico.
Patrícia Moreira
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GEOTECNOLOGIAS, LUGAR E DIREITOS HUMANOS:
TESSITURAS CONCEITUAIS NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

N

os últimos anos, a discussão
em direitos humanos tem sido
amplamente discutida e distorcida,
comumente vilipendiada enquanto
“proteção de bandido”, “direito dos
manos”, porém, falar em direitos humanos
é possibilitar sonhos e sonhar é um direito
inalienável do homem, em sua plenitude,
vivenciada no tecido social e
constituindo-se na pluralidade e
diferença. Assim, o sonho coletivo dos
movimentos sociais e das organizações da
sociedade civil, mobiliza a luta pela
institucionalização e avanços na
discussão dos direitos humanos e a
educação não pode se opor a este
movimento. Deste modo, esse texto, tem
como objetivo discutir as potencialidades
do entrelaçamento teórico metodológico
das Geotec-nologias (enquanto processo
criativo e transformativo para o
entendimento do
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Luci Cláudia Alves de Oliveira
Tarsis Carvalho Santos
lugar) e da Educação em direitos humanos
como elemento mobilizador de processos
formativos, que inicia na escola e é
elaborado pela instância do saber
inerente ao sujeito. As bases
epistemológicas que fundamentam esse
trabalho estão alicerçadas em aportes
teóricos de autores como BOBBIO (1992),
CANDAU (2008), FREIRE (1999),
RODRIGUES (2006), SILVA (1997), BRITO;
HETKOWSKI (2010), CARLOS (2007). A
metodologia adotada está ancorada nos
pressupostos da pesquisa bibliográfica,
como elemento de fundamentação teórica
na analise dos pressupostos elencados
e n q u a n to p o te n c i a i s a e d u c a ç ã o
contemporânea. O texto está dividido em
dois momentos. No primeiro uma
discussão sobre educação e direitos
humanos e
seus elementos
mobilizadores do processo formativo

na educação de jovens e adultos (EJA).

Em um segundo momento,
entrelaçamos as potencialidades e
redimensionamento das geotecnologias
no entendimento, analise e valorização
das características do lugar, ao qual busca
responder a seguinte questão: De que
forma as geotecnologias potencializa e
possibilita outra prática pedagógica na
Educação em direitos humanos?

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS MOBILIZANDO
PROCESSOS FORMATIVOS NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A garantia da educação é dever da
família e do Estado com a cooperação da
s o c i e d a d e p a ra q u e o i n d iv í d u o
desenvolva competências e habilidades
necessárias ao pleno exercício da vida
adulta. O acesso ao ensino gratuito e
obrigatório deve ser promovido pelo
Estado como assevera a Constituição de
1988. Este acesso constitui-se num direito
público subjetivo em que Miguel Reale
(1994, p. 272) define como “sendo um direito
cujo reconhecimento e respeito são
a t r i b u í d o s a o E s t a d o ” .

Sabemos que a escola, enquanto
espaço formal, tem como função social
formar o cidadão, desenvolvendo
habilidades que possibilitem a
construção do conhecimento, de atitudes
e de valores que tornem o educando
solidário, crítico, ético, reflexivo e
participativo para a conquista da
cidadania.
A escola tem que cumprir, de fato, seu
papel e função social, enquanto espaço
de elaboração e socialização do
conhecimento; a educação em direitos
humanos deve ser um projeto global da
escola; o desenvolvimento de um
processo de conscientização dos direitos
e deveres deve ser contínuo e
permanente. (SILVA, 1997, p.220-221)
Mas infelizmente na prática temos
observado uma distorção no que toca a
essa função. Em geral, essa tem sido um
lugar de práticas de exclusão, onde a
competição, o egocentrismo, o
individualismo e o desrespeito acabam
contribuindo para perpetuar as
injustiças sociais que têm permanecido
resistentes.
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Diante de problemas desta
natureza, acreditamos que é possível
uma proposta de uma educação
diferenciada capaz de se impor às
injustiças sociais que tanto massacram
os nossos espaços educativos e todos
que dele fazem parte. Para que as
questões anteriores possam ser
efetivadas na prática, a Educação em
Direitos Humanos precisa está além de
uma aprendizagem meramente
cognitiva, precisa priorizar em seu
processo de ensino aprendizagem o
desenvolvimento social e emocional de
todos os seus envolvidos. Processo esse
cuja interação, entre a comunidade
escolar como um todo, torna-se
indispensável para que se possam somar
forças em prol do desenvolvimento de
uma sociedade melhor e de todos que
d e l a
f a z e m
p a r t e .
No entanto, para que esta missão
possa vir a fazer parte da nossa
realidade, sabemos que um longo
caminho precisa ser trilhado e que, ao
longo deste, muitas barreiras e
obstáculos precisam e devem ser
superados, pois mudar as práticas
excludentes arraigadas no ceio da escola
e até então praticadas por ela, sem
dúvida, é um dos maiores desafios que a
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Educação em Direitos Humanos tende a
enfrentar.
Embora seja um processo
complexo, é algo possível e que pode ser
concretizado a partir da incorporação de
novas atitudes e valores e da construção
de uma nova mentalidade por parte do
processo educacional, o que implica na
necessidade de integrar a Educação em
Direitos Humanos nos Projetos Políticos
Pedagógicos das escolas concebendo-a
c o m o u m e i xo t ra n sve r s a l c o m
capacidade de atingir todo o currículo.
Para Candau (2008, p.6):

V

O importante na educação em
Direitos Humanos é ter clareza do que se
pretende atingir e construir estratégias
curriculares e pedagógicas coerentes com
a visão que assumamos, privilegiando a
atividade e participação dos sujeitos
envolvidos no processo. Trata-se de educar
em Direito Humanos, isto é, propiciar
experiências em que se vivenciem os
Direitos Humanos.

Partilhando deste pensamento,
percebe-se o quanto é imprescindível à
integração da Educação em Direitos
Humanos com o Projeto Político
Pedagógico que valorize de forma
concreta a EJA, bem como a adoção de
práticas coerentes com os princípios
deste tipo de educação, pois educar em
direitos humanos exige do educador,
principalmente, uma postura coesa com
aquilo que é apresentado ao aluno.
Não dá para assumir uma postura
de mero transmissor do conhecimento
quando se trabalha com direitos
humanos, pois o mais importante
princípio didático deste tipo de educação
é justamente não só apresentar e refletir

sobre os direitos humanos, mas vivenciálos na prática a partir dos valores que o
concebem. No entanto, assumir esse tipo
de postura tem sido praticamente um
sonho, pois as condições de negligência
na qual encontram os direitos humanos
em nossa sociedade, sobretudo nos
espaços escolares, mostram o que, de
fato, vivenciamos.
Infelizmente, não são raras
situações em que o desrespeito domina a
relação professor-aluno, o que pode ser
comprovado com as atitudes que são
praticadas, nas mais diversas salas de
aula do país, diante de questões
relacionadas à raça, gênero, religião,
deficiência e outras tantas. É a partir
dessas lacunas, que as geotecnologias,
apresenta como latência a outras práticas
pedagógicas, partindo do contexto do
lugar em que a escola está ancorada,
como estratégia de aproximação dos
conteúdos dos direitos humanos a
realidade do aluno.
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GEOTECNOLOGIAS PROCESSOS
CRIATIVOS E TRANSFORMATIVOS
PARA O ENTENDIMENTO DO
LUGAR
.

O lugar está intimamente ligado à
geografia, enquanto área do
conhecimento responsável pelo estudo
das particularidades da terra no âmbito
físico, político, biológico e humano, essas
características são potencializadas em
uma vertente técnica, através das
Geotecnologias. A compreensão das
geotecnologias na contemporaneidade
está envolto da praticidade instrumental
em utilizar “técnicas matemáticas e
computacionais para o tratamento da
informação geográfica e que vem
influenciando, de maneira crescente, as
áreas de cartografia, planejamento e
gestão territorial urbana e regional, de
recursos naturais, entre outras” (BRITO,
2013,p. 22).
É necessário romper a visão das
geotecnologias baseada, exclusivamente
nos procedimentos técnicos, pois ela
possui um fundamento históricoantropológico humano está incrustado
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ao processo criativo e transformativo
para a compreensão do espaço.
Assim, a geotecnologia nos permite
buscar diferentes mecanismos
tecnológicos como Sistema de
Informação Geográfica (SIG),
Sensoriamento Remoto (SR), Imagens de
Satélite, Sistema de Posicionamento
Global (GPS), Cartografia Digital,
Fotografias aéreas e outras tecnologias
digitais capazes de indicar diferentes
caminhos para a compreensão dos
elementos que constituem o espaço
vivido dos sujeitos.
Nesta perspectiva, as
Geotecnologias assim como a tecnologia
têm o humano como fulcro vital das
ações, pois operam com a subjetividade,
criatividade e imaginação aliada às
experiências, memórias, sentido nos
percursos que trilhou ao longo da vida em
consonância as potencialidades
tecnológicas (eletrônicas e digitais),
redimensionando as práticas nos espaços
que habitam, resignificando saberes e
conhecimentos ligados ao lugar. Deste
modo, as geotecnologias são
compreendidas como os processos
humanos criativos e práticos que os
sujeitos utilizam para experienciar,

conviver, representar e estudar os espaços da terra. Conforme Hetkowiski
(2010, p. 06):
[...] tecnologias são processos
humanos criativos que envolvem elementos materiais (instrumentos e técnicas) e
imateriais (simbólicos e cognitivos) e que
se encarnam na linguagem do saber e do
fazer dos homens. Assim, a geotecnologia
conviver, representar e estudar os espaços da terra. Conforme Hetkowiski
(2010, p. 06): representa a capacidade
criativa dos homens, através de técnicas e
de situações cognitivas, representar
situações espaciais e de localização para
melhor compreender a condição humana.
Assim, potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades criativas do
homem, bem como ampliar os “olhares” à
exploração de situações cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da
política, a representação de instancias
conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação das experiências e a condição de
identificação com o espaço vivido (rua,
bairro, cidade, estado, país).
Portanto, as Geotecnologias ajudam a potencializar, valorizar, difundir e
preservar as marcas e trajetórias dos
sujeitos ao longo da história nos lugares e
espaços.

Portanto, as Geotecnologias ajudam a potencializar, valorizar, difundir e
preservar as marcas e trajetórias dos
sujeitos ao longo da história nos lugares e
espaços. Ampliando estas ações, criando
um espaço colaborativo para registro das
histórias das escolas da Rede Pública da
cidade de Salvador. Se a escola é um
espaço de forte interação social, lugar de
memória é necessário compreender a
história das Escolas da Rede Pública, uma
vez que estes “espaços-escolares”
demarcam laços de vizinhança, práticas
sociais e constituem as singularidades
nos processos de aprender e de ensinar
pelos alunos e professores.
Assim, o desencadeamento de
ações junto à comunidade escolar, aliada
a exploração das Geotecnologias, constituindo a construção de suportes potencial para preservação, valorização e registro das memórias desses espaços.
É necessário compreender que os
processos tecnológicos e as geotecnologias utilizadas em outras áreas do conhecimento, são apresentadas como inovação, principalmente no campo teóricometodológico da educação. É necessário
compreender a inovação enquanto
capacidade humana de reestruturar e
reelaborar as suas práticas.
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CONSIDERAÇÕES
Consideramos nesse primeiro momento que as geotecnologias, enquanto
processo tecnológico para o entendimento do lugar permite que a educação em direitos humanos seja contextualizado com a vivência e experiência dos discentes da
Educação de Jovens e Adultos. Deste modo, a educação se consolida como um ato
intencional e, portanto, político, pautado na relação entre os sujeitos.
Nesse ínterim, a ação pautada na tessitura entre geotecnologias, lugar e direitos
humanos possa ser transformadora da realidade coletiva é tarefa prioritária, buscar
outras práticas pedagógicas para seduzir, e atribuir sentido as práticas escolares, pois
é com base na leitura da realidade que conseguimos traçar, de modo eficaz, nossas
metas futuras.
Por esta razão é que a participação de todos aqueles que estão envolvidos com a
escola tornam-se .algo tão importante e necessário, porque a partir do momento em
que o compromisso e a responsabilidade com e para a escola é dividido entre a gestão
escolar, universidade e comunidade, todos passam a se sentir parte e corresponsáveis
de um instrumento capaz de melhorar a vida de todos os seus envolvidos.

_
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Atrativos turisticos do bairro Alto São Roque
Foto: Patricia Moreira, 2016

Alto do São Roque: a verdadeira história de
um bairro contada através de sua
cultura e belezas naturais
Diana Quésia Silva Nascimento

Vista das Corredeiras de Paulo
Bairro Alto São Roque, 2015
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S

ituado à margem direita do Rio Una

na cidade de Valença-BA, o Alto de São
Roque é um bairro periférico, de pessoas e
casas simples, fora do perímetro do centro
urbano. Pouco se conhece/fala do seu
início, da origem do seu nome, dos antigos
moradores e suas vivências, do belo
natural e da história presente naquela
localidade. Infelizmente, o tempo trouxe
marcas difíceis de apagar, como a violência
que assolou por um período o bairro,
passando a se tornar parte da realidade
dos moradores e contribuindo para a
criação de uma visão estigmatizada sobre
o bairro.
D i a n te d i s s o , e s t a p e s q u i s a
desenvolveu uma apresentação do outro
lado desse espaço, através de um
levantamento de suas potencialidades
naturais, conhecidas pelos moradores
locais como 'caminho para o paraíso', além
de ruínas históricas e sua cultura singular.
Apesar de apresentar uma expressiva
beleza natural, como a presença de
corredores de mata atlântica, cachoeiras e
trechos de rio calmo, propício a atividades
de pesca e lazer, poucos conhecem a
história do bairro.

18
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Contudo, percebemos que toda sua
exuberância natural e a história vêm
perdendo espaço para o estigma ali
depositado. Uma visão decorrente do
aumento da criminalidade e aos incidentes
relacionados ao bairro, que, entretanto, no
desenvolver deste trabalho, teve alguns
pontos foram desvelados, como o fato de
existirem oficialmente poucos registros
ligados ao bairro.
Fatos históricos, também foram
notados, por exemplo, no século XIX,
iniciou-se um processo muito importante
na economia da cidade e região com a
vinda da primeira fábrica têxtil, a Fábrica
Têxtil de Todos os Santos, primeira movida
à energia hidráulica, sendo a maior e a
mais importante do século, segundo
Rômulo Almeida, que teve início com a
'Fábrica de Cima', cuja localização
pertence ao bairro. Alguns depoimentos
de moradores locais revelaram que a
depender da localização de moradia, as
impressões sobre o lugar se mostram
distintas. Um exemplo está entre os
moradores da Rua Lino Sérgio Rodrigues,
localizada no começo do bairro e os
moradores da Rua Roda D’água, a última
do Alto do São Roque.

As diferentes formas de perceber
aquele mesmo espaço podem ser
explicadas pela própria subjetividade de
seus moradores, bem como a
proximidade da parte mais voltada aos
aspectos naturais, onde bem mais
afastado do perímetro de movimentação
urbana, pouco se ouve falar das questões
que rodeavam o bairro.
Neste ponto, destacamos que alguns
autores foram determinantes para
composição de nosso trabalho, como
TUAN (1983) e CARLOS (2007), onde
podemos perceber que o espaço para
aquelas pessoas do bairro se mostrava
como algo vivo, pertencente a eles, se
aproximando às discussões de lugar, pois
e s t ava m c l a ro s o s s e n t i m e n t o s ,
p e rc e p ç õ e s e a s re p re s e n t a ç õ e s
particulares inerentes aos moradores do
Alto São Roque. Ao final deste trabalho de
investigação, percebemos que a pesquisa
trouxe consigo um conhecimento acerca
da história do bairro Alto de São Roque,
que muitos moradores da cidade de
Valença-Ba, desconheciam. É bem
verdade que poucos registros existem
sobre seu passado, mas que muitos fatos
encontram-se disponíveis e vivos na

memória dos seus moradores mais
antigos, que se sentem ofendidos quando
outros de maneira preconceituosa
relacionam o bairro com violência. Afinal
de contas, o trabalho também revelou que
apesar de ser estigmatizado como um
bairro violento, não há estatísticas
oficiais que comprovem esse fato, mas
que a percepção de violência dentro do
bairro, depende muito do ponto em que
se esteja. Contudo, o que mais chama
atenção em todo trabalho, é a noção do
forte sentimento de pertença, presente
em muitos moradores, onde para eles,
não importa o que falem do bairro, ou a
visão dele para o restante da cidade, mas
sim como eles o percebem, o vivem.
A situação foi amenizada, mas não se
pode fechar os olhos a realidade que
cercava o bairro, ao tentar esquecer os
casos de violência, mas a atitude das
pessoas para com o espaço, levou ao
abandono, ao desconhecimento do que há
de lindo por parte da geração atual.
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O caminho seguiu a trilha da
pesquisa qualitativa, onde a busca desse
reconhecimento se deu por meio da
pesquisa documental junto a Biblioteca
Municipal e acervo do arquivo da Câmara
de Vereadores de Valença, entre outros
órgãos públicos da cidade, a fim de
coletar dados, analisar imagens e
informações alcançadas através de
entrevistas e depoimentos com os
moradores, com o objetivo de entender o
processo histórico de formação e
valorização do bairro.
To d o s o s d a d o s c o l e t a d o s
constituíram um arcabouço para
confrontar os depoimentos de
moradores antigos, bem como os atuais,
além do registro imagético das belezas
naturais e históricas do bairro, que levou
o enriquecimento do produto final desse
trabalho que vislumbra pelo
reconhecimento e valorização desse
espaço, através do olhar dos sujeitos
viventes e atuantes nesse lugar. Durante a
execução da proposta, contamos com o
trabalho colaborativo do Grupo de
Pesquisa emGeotecnologias, Educação e
Contemporaneidade – GEOTEC/UNEB,
que desenvolve o projeto Geotecnologias,

20

Educação e Contemporaneidade –
GEOTEC/UNEB, que desenvolve o projeto
'A radio da escola na escola da radio,
levado ao IFBA/Campus Valença, ao qual
esta pesquisa está vinculada.

Diana Quésia Silva Nascimento
Formada em Técnica em Informática IFBA / Campus Valença

Desvendando o passado do povoado Malhadinha
do município de Poço Verde/SE
Daniela Araújo Nascimento, Gelson Ferreira Araújo e
Murilo Aguiar de Souza

Povoado Malhadinha, 2016
Foto: Daniela Araújo Nascimento
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Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos históricos, econômicos e
sociais da Malhadinha. Para isso, foi utilizado como base o levantamento de informações
as entrevistas com moradores e agentes públicos, bibliografias sobre o povoado (públicos ou privados), bem como a coleta de imagens. Portanto, as Geotecnologias e as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tornam-se potencializadoras na mediação do conhecimento dos lugares e a memória de eventos e fatos que o constituem
(HETKOWSKI, 2011). Ou seja, pesquisar/conhecer o lugar, neste caso o povoado
Malhadinha, nos possibilita no entendimento deste e, consequentemente, do mundo.
Segundo Santos (2012) o mundo se mostra através do lugar e é neste que percebemos o
mundo empiricamente. Assim, as Geotecnologias e as TIC virtualizam no entendimento
do povoado, proporcionando uma reflexão sobre seus objetos e ações.
A Malhadinha surgiu aproximadamente no início da década de 1960. As terras da
Malhadinha foram compradas pelo senhor Pedro Rocha Sobrinho. Antigamente as casas
eram feitas de taipa e adobo, mas atualmente estas não existem mais, sendo o povoado
composto por casas de tijolo. O nome dopovoado surgiu a partir da história de um tanque de água que era utilizado para dar de beber aos animais, pois antigamente era tudo
aberto sem cerca.

colocar foto do milharal a da antiga
ponte em Laje, 2010
Fonte: Acervo Municipal de Laje
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Malhadinha fica a aproximadamente 10 km de distância da sede, a mesma está
localizada às margens da rodovia SE-290 conhecida como rodovia Governador Antônio
Carlos Valadares que faz ligação entre os municípios de Poço Verde e Tobias Barreto. A
Malhadinha é um pequeno povoado do município de Poço Verde no estado da Sergipe,
que possui poucas casas e uma estimativa de aproximadamente 60(sessenta) habitantes.
A economia é centralizada na agricultura de milho e feijão e na pecuária da criação
bovina. Malhadinha dispõe de alguns serviços que outros povoados da região não possuem, proporcionando um fluxo de pessoas de povoados vizinhos para obterem esses
benefícios, tais como a comercialização de produtos agrários e pecuários, sendo um
grande destaque também para a tecelagem, pois apresenta uma importante fonte de
renda de algumas famílias da região. Atualmente, o povoado abriga o projeto “Tecendo O
Sertão Do Artesanato Solidário”que conta a participação de 72 mulheres e 12 homens
da zona rural nas comunidades Amargosa II e Malhadinha.
Esta pesquisa vem contribuindo para a construção do conhecimento, valorização
do lugar, bem como para aprimorar as habilidades na prática de pesquisar. Sendo assim,
levar o conhecimento e o reconhecimento dos aspectos históricos, econômicos e sociais
do povoado para os habitantes e até para aqueles que não o conhecem.

Daniela Araújo Nascimento e Gelson Ferreira
Araújo - Estudantes do 9º do Colégio Estadual
Epifânio Dória - Poço Verde / SE
Murilo Aguiar de Souza - Professor Orientador
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colocar a foto do quartinho com tecelagem

Povoado Malhadinha, 2016
Foto: Daniela Araújo Nascimento
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O Palácio Rio Branco e seu legado
para cidade de Salvador - BA
Joana Gabriela C. Soares,
Imaira Santa Rita Regis
e Tânia Maria Hetkowski

25

O palácio está localizado próximo a Baía de Todos os Santos, na Praça Tomé de
Sousa, em frente á Prefeitura Municipal de Salvador. O Palácio Rio Branco vem contando
histórias não somente de Salvador, mas também da Bahia e do Brasil.
E para compreender o porquê de tamanha influência é preciso embarcar na discussão provocada por essa pesquisa que tem por objetivo investigar e disseminar a
história sofrida pelo palácio ao longo dos anos. E é nesse momento que a Fundação
Pedro Calmon juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia se tornam
agentes propagadores, criando e incentivando projetos na tentativa de atrair cada vez
mais o público, mostrando a importância do patrimônio, assim como busca criar a
consciência de preservação nos cidadãos.
Para ampliar a relevância da pesquisa, a metodologia utilizada foi previamente
organizada. Essa se constituiu em duas etapas. A primeira foi a pesquisa documental, a
qual nos possibilitou recolher informações em sites, livros. Nessa etapa também foram
estruturados questionários que foram usados nas entrevistas. Na segunda etapa aconteceu o real contato com o objeto de estudo através de visitas ao local quando ocorreram entrevistas com os historiadores, museólogos e visitantes.
O Palácio Rio Branco sempre foi usado por e para motivos políticos, o que se torna
uma grande problemática quando se trata de preservação, já que no passado não se
tinha a mesma noção de cuidado com o patrimônio. A prova disso foi o comando feito
pelo próprio Presidente da República (Marechal Hermes da Fonseca) em 1912 para
bombardear a cidade de Salvador, mesmo sabendo que próximo a sua costa ficava o
Palácio do Governo, juntamente com a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que
perdeu o acervo de raros livros. Apenas para concretizar esse argumento, depois de
bombardeado o palácio foi reconstruído novamente somente para sediar a Prefeitura
Municipal da Cidade de Salvador.
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Outra problemática é a falta de
incentivo e apoio por parte das
autoridades, na conscientização de todas
as classes sociais sobre a importância de
conhecer e preservar a história.
Atualmente o corte de gastos tem
tornado cada vez mais difícil o trabalho
de propagar essa ideia. Nesse momento,
a escola juntamente com todo o corpo
docente se tornariam agentes
multiplicadores do saber, trazendo de
forma mais acessível essa necessidade de
preservação do patrimônio.
Diante do exposto, foi possível
perceber a enorme relevância que o
Palácio Rio Branco possui não só para a
população soteropolitana, mas também
para grande parte da comunidade baiana
e brasileira. A localização do palácio
propiciou a cidade uma participação
mais direita na história brasileira,
tornando o lugar palco de muitos eventos
decisivos na história do país, podendo
hoje ostentar o status de um dos mais
importantes palácios. Algo que é
unânime dentre os conhecedores do
desenvolvimento do palácio é a sutil e
discrepante atuação do palácio na
história.

E hoje serve também como memória e
patrimônio (histórico e cultural) através do
Memorial dos Governadores Republicanos
da Bahia (MGRB) e da Secretaria de Cultura
do Estado da Bahia (SECULT).

Joana Gabriela Coutinho Soares - Estudante do
2º ano Ensino Médio - CPM / Lobato
Imaira Régis - Orientadora
Tânia Maria Hetkowski - Coord. Geral do
Projeto da Rádio
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Timbalada ou Amazonas: uma questão
de definição
Anderson Santana da Silva

Colocar uma foto

Colocar descrição da foto

A

cidade se transforma –

metamorfoseia. Cenário uma mutante de
uma “selva de pedra”. Questiono: onde
esta a participação das pessoas nestas
mudanças?
Bairros?Praças? Ruas? Avenidas?
Quem nomeia esses locais?
A população, normalmente, não é
consultada para a escolha dos nomes,
principalmente o nome da rua. Este,
normalmente, advém de homenagens
políticas e/ou sociais, formulações
internas ditadas pelas câmeras de
deputados, vereadores, associações, sem
nenhuma relação histórica com a vida das
pessoas, interesses e mais interesses.
Nas comunidades carentes e/ou
favelares, os nomes dos becos, vielas e
transversais tem características próprias,
rumores das relações vividas pelos
moradores: Rua das Pedreiras; Travessa
Dona Luísa;Beco do Jenipapeiro, entre
outros tantos nomes que expressam os
nossos lugares. Lugares este vivido e
constituído com e pelas relações de
pertença.
Moreira (2015) ressalta que o lugar
tem um sentido particular, expandindo o
entendimento de espaço
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geograficamente traçado e delimitado,
para a autora o lugar é, inicialmente, como
um refúgio, um espaço íntimo carregado
de sentimentos e significados, onde é
notória a manifestação da subjetividade.
E, neste imperativo que ressalto a
arbitrariedade nas mudanças dos nomes,
poismudar o nome, sem consultar a
opinião dos moradores, tira-se o gosto de
morar naquele lugar, prejudicando o
sentimento de pertença.
Em decorrência de arbitrariedades
como essas, a comunidade da Timbalada
\ Amazonas, localizada no bairro do
Cabula, na cidade de Salvador Bahia,
atravessa um conflito de identidade, que
divergem de uma instância a outra. Antes
era chamada de Rua Timbalada e era
caracterizada pela inquietude,
irreverência e fervor, que reside na
essência de seu nome. A mudança para
Amazonas camufla as características
locais e divide as opiniões dos moradores.
Sendo assim, essa proposta de pesquisa
visa destacar os fatores que implicam
nesta mudança, os aspectos que
caracterizam o lugar e a repercussão
sociopolítica decorrente desse
movimento. Assim, os fatores que
motivam essa substituição, os aspectos

sociopolítica decorrente desse
movimento são os objetos dessa
pesquisa.
“Invasão” é o nome popular dado a
locais que surgem a partir do crescimento
desordenado, sem planejamento, como a
Rua Timbalada. Alguns contrastes sociais
marcam esse lugar, por exemplo: alta taxa
de violência\trafico de drogas, falta de
saneamento básico etc., esses fatores
estão acima do lugar, isto é, denunciam
uma questão social, politica e
consequentemente econômica, as quais
colocam à margem seus moradores. Isso
demostra que os problemas
habitacionais promovem a formação de
aglomerados pobres, sem infraestrutura
e socialmente segregados (COSTA, 2004).
O nome, Timbalada ou Rua do
Timbaleiro, origina-se de uma
homenagem a um morador da região, que
tinha fama de barulhento e era tocador de
instrumentos percussivos. Por morar na
localidade as pessoas identificavam o
local, a partir do percursionista,
posteriormente, além da musicalidade
que caracterizava o lugar, a violência, o
barulho e o desordenamento
converteram-se, também, marca de sua
identificação, pois o espaço físico de

acordo com Schwenk e Cruz (2004) se
transforma e se modifica mediante a ação
humana que atua sobre ele, adequando-o
a seus fins. Após a fundação da Associação
de Moradores houve um movimento
social reivindicando a troca dos nomes.
TIMBALADA=AMAZONAS, essa mudança,
segundo alguns moradores, é porque a
comunidade tem no seu entorno uma
reserva florestal muito parecida com a
Mata Amazônica, no entanto há rumores
que a mudança é uma forma de diminuir
os preconceitos e o estigma que advém do
seu nome de origem, para tentar apagar
seu status de “favela”, tenta-se mudar o
nome de Rua Timbalada para Rua
Amazonas de baixo. Dessa forma, esse
trabalho tem como objetivo destacar os
aspectos sócio-políticos que repercutem
para mudança do nome da comunidade.
REFERÊNCIAS
SCHWENK e CRUZ, Lunalva Moura,
Carla Bernadet Madureira. Os processos
espaciais como mediadores na
transformação do espaço geográfico.
D i s p o n í v e l
e m :
file:///C:/Users/Professor/Downloads/1397
-4142-1-PB%20(1).pdf. Acesso.
12/06/2014.

32

MOREIRA, R.P.S. O lugar da pesquisa na
educação geográfica: relatos de experiências
dos alunos do ensino médio IFBA – Campus
Valença. Dissertação de Mestrado,
Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
Salvador, 2015, 110p

Anderson Santana da Silva
Aluno do Ensino Fundamental II,
na Escola Municipal Governador
Roberto Santos - Salvador / Ba

O bairro do Lobato: um passado distante
Jeovan dos Santos Bispo, Imaira Santa Rita Regis
e Tânia Maria Hetkowski

Barco dos pescadores, 2016
Foto: Jeovan Bispo
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O

Bairro do Lobato compreende

os núcleos do Alto do Cabrito e Boa Vista
do Lobato e além do núcleo propriamente
dito. Localizado na falha geológica de
Salvador, ao norte do bairro de São
Caetano. Lobato é um bairro antigo que foi
marcado pela descoberta do primeiro
poço de petróleo do Brasil, entretanto, esse
importantíssimo fato histórico não é
divulgado para as gerações que chegam,
tornando-se assim um passado distante
que a comunidade soteropolitana acaba
por esquecer. Para tanto o objetivo da
pesquisa é investigar as transformações
sociais e culturais existentes no Bairro do
Lobato, buscando desmistificar a ideia de
violência difundida entre a sociedade
local.
O processo de ocupação do Lobato
começou a se intensificar, a partir da
decisão do Governo do Estado da Bahia em
recuperar a área dos Alagados. Ao iniciar
um trabalho de aterramento, era preciso
uma área para a remoção das famílias,
enquanto concluía-se a recuperação de
Alagados. Nesse contexto iniciou-se a
terraplanagem do Lobato para
posteriormente receber a remoção de
famílias dos bairros Uruguai e Jardim
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Cruzeiro, ambos localizados na Cidade
Baixa.
Apesar de ser uma área periférica
dentro da cidade de Salvador, a maioria
da população do Bairro do Lobato tem
acesso aos serviços de saneamento
básico como: água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Ao longo do processo
histórico, o Bairro do Lobato tornou-se
uma das mais violentas localidades de
Salvador, entretanto houve novos investimentos públicos que vêm trazendo uma
nova configuração espacial uma vez que é
visível a possibilidade de lazer através do
uso de praças locais, como forma de
evitar que os jovens entrem na marginalização.
O aumento da segurança pública
vem possibilitando à população tranquilidade e desacelerando a expansão da
criminalidade, além do aumento do
número de escolas no bairro a exemplo
do Colégio da Polícia Militar da Bahia Unidade II Lobato, que exerce um papel
de destaque no bairro, este que aos finais
de semana disponibiliza parte de sua
área externa para a comunidade local
utilizar como de lazer. O fomento à cultura dentro do Lobato tem se direcionado a
prática de jogos interativos, atividades
físicas e ao comércio intenso.

Bem como na Baía de Itapajipe, situada ao
oeste do Lobato, de modo que, quando a
maré abaixa os moradores aproveitam
para catar marisco como uma das
atividades de geração de renda e sustento.
Para o desenvolvimento desse
trabalho, utilizou-se o método de
pesquisa baseado em duas etapas, a
primeira foi a pesquisa documental
através de sites, livros e jornais. A segunda
foi a exploração oral através de visitas ao
Bairro do Lobato e entrevistas com os
moradores. Também foi feito o registro e
coleta de imagens, a fim de buscar
subsídios para as possíveis discussões. Ao
analisar as informações coletadas
durante a pesquisa inferiu-se que no
Bairro do Lobato o adensamento
populacional ocorreu com a
predominância das classes sociais menos
favorecidas economicamente, está em
concomitância com a carência de
infraestrutura local,lhe confere uma
aparência de periferia.
Embora, venha sofrendo
transformações positivas nas esferas
sociais e culturais, principalmente no que
tange as questões de serviços e comércio,
uma vez que foi implantado posto de
saúde, companhia de polícia, associação

de moradores, rádio comunitária, além da
ampliação do número de escolas e de
praças. Assim sendo, se faz necessário
resgatar a história e memória do bairro
devendo ser divulgada para as novas
gerações, almejando a valorização desse
espaço.

Jeovan dos S. Bispo - Estudante do 2º ano
Ensino Médio - CPM / Lobato
Imaira Régis - Orientadora
Tânia Maria Hetkowski - Coord. Geral do
Projeto da Rádio
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Estação de trem, 2016
Foto: Jeovan Bispo
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Feira Livre de Poço Verde/SE: as consequências da
objetivo desta
pesquisa é analisar
mudança
de local e as vozes dos feirantes e
as consequências da mudança de local da feira
frequentadores
livre de Poço Verde e como os seus atores,

O

feirantes e frequentadores, perceberam essa
Andrielle dos Santos de Jesus,
transição. Para isso, foram elaboradas
Layza Maria Oliveira
Freire, Murilo Aguiar de Souza
entrevistas com os frequentadores
e
comerciantes a respeito da mudança de local
da feira e analisadas também, documentos e
sites que possuem informações sobre a
história da mesma.
Assim, o lugar (Feira Livre de Poço
Verde) se movimenta de local, mas permanece
o mesmo, pois o lugar é a feira e o local é
efêmero. Nesse contexto, o entendimento do
lugar se torna necessário para a compreensão
do processo de globalização, o qual exerce
força sobre o lugar, mas este se transforma a
partir dos objetos e ações que lhe estão
disponíveis num determinado momento
(MASSEY 2008). As Geotecnologias e as
Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) são compreendidas como elementos de
mediação das sociedades contemporâneas,
pois através delas torna-se possível
compreender as dinâmicas globais, a partir do
lugar (BRITO 2013).
A feira livre de Poço Verde é um centro
de comercialização. Segundo as opiniões dos
feirantes, a feira antes de chegar ao local atual,
já esteve em outros dois locais. Com a última
mudança, alguns feirantes foram privilegiados
com melhores espaços, ou seja, melhor
localização, gerando insatisfação por parte de
outros. Alguns feirantes trabalham com
produtos manuais e outros são revendedores,

O objetivo desta pesquisa é analisar
as consequências da mudança de local da
feira livre de Poço Verde e como os seus
atores, feirantes e frequentadores,
perceberam essa transição. Para isso,
foram elaboradas entrevistas com os
frequentadores e comerciantes a respeito
da mudança de local da feira e analisadas
também, documentos e sites que
possuem informações sobre a história da
mesma.
Assim, o lugar (Feira Livre de Poço
Verde) se movimenta de local, mas
permanece o mesmo, pois o lugar é a feira
e o local é efêmero. Nesse contexto, o
entendimento do lugar se torna
necessário para a compreensão do
processo de globalização, o qual exerce
força sobre o lugar, mas este se
transforma a partir dos objetos e ações
q u e l h e e s t ã o d i s p o n íve i s n u m
determinado momento (MASSEY 2008).
As Geotecnologias e as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) são
compreendidas como elementos de
mediação das sociedades
contemporâneas, pois através delas
torna-se possível compreender as
dinâmicas globais, a partir do lugar
(BRITO 2013).
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A feira livre de Poço Verde é um
centro de comercialização. Segundo as
opiniões dos feirantes, a feira antes de
chegar ao local atual, já esteve em outros
dois locais. Com a última mudança, alguns
feirantes foram privilegiados com
melhores espaços, ou seja, melhor
localização, gerando insatisfação por
parte de outros. Alguns feirantes
trabalham com produtos manuais e
outros são revendedores, mas para
diversas pessoas a feira torna-se um
ponto de encontro de familiares e amigos
de infância.
A feira atual está localizada no
CECAF (Centro de Comercialização da
Agricultura Familiar José Emídio dos
Santos) que foi inaugurada em meados de
2008, pelo então prefeito Antônio da
Fonseca, o CECAF foi dividido em setores:
carnes, frutas, legumes e cereais, além de
um espaço com restaurantes. Além disso,
o CECAF não é apenas comércio, ele
também é utilizado para eventos festivos
da cidade. De acordo com a prefeitura o
CECAF conta uma boa estrutura
beneficiando mais de 500 feirantes e cerca
de 40 mil pessoas. Assim, a maioria dos
frequentadores informaram que o lugar

atual é melhor, pois é mais organizado e
limpo. Porém, outrosfrequentadores
relataram que gostariam que a feira
voltasse ao lugar antigo por ser mais
agitado e terminar mais tarde, além de
ter mais opções de compra.
Portanto, chegamos à conclusão que a
feira está incluída no cotidiano de cada
cidadão poçoverdense, e cada qual
c o n t é m i n fo r m a ç õ e s e o p i n i õ e s
diferentes. A feira em si não se trata só de
comercialização, mas também é um lugar
onde podemos encontrar amigos, fazer
refeições ou simplesmente transitar.

Andrielle dos Santos de Jesus, Layza
Maria Oliveira Freire - Estudantes do
do Colégio Estadual Epifânio Dória Poço Verde / SE
Murilo Aguiar de Souza - Professor
Orientador

Feira livre de Poço Verde, 2016

A Lagoa das Pedreiras, Timbalada - Salvador/Bahia:
outro ldao da comunidade favelar
Windson dos Santos Borges
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A

desigualdade social é um

problema que afeta a maioria dos países.
No Brasil, a disparidade entre as classes
sociais são evidentes, basta um simples
olhar para perceber as diferentes
posições em que a nossa sociedade ocupa.
Os aspectos mais notórios estão na Saúde
e na Educação, uma vez que as limitações
desses fatores estão estritamente ligadas
à condição econômica do indivíduo e/ou
da sua categoria social. Todavia, o guardachuva da desigualdade não se restringe a
apenas a esses fatores. Vivemos diferentes
tipos de desigualdades, desigualdades de
oportunidades, de emprego, de gênero, de
etnia, de resultados e, sobretudo a
desigualdade de renda, sendo este o fator
que determina a maioria das
desigualdades.
Nesta proposta de investigação,
temos a pretensão de analisar as
transgressões dos moradores de uma
comunidade favelar de Salvador/Ba no
que se refere a desigualdade de
oportunidade, principalmente aquelas
que estão relacionadas ao prazer, a alegria
e a diversão, ou seja, a oportunidade de ter
o lazer como um dos motivadores da
existência.
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Sob esses aspectos, é notório que os
estados brasileiros e as suas diferentes
cidades e capitais sofrem com a
precariedade de oportunidade no que se
refere ao lazer, vale destacar que ao
menciona r sob re o la zer se est á
discriminando a oportunidade de vivenciar
situações publicas que nos ofereça a
condição de ir e estar em espaços públicos,
desfrutando de tais possiblidades.
E n t r e t a n t o , c o m o vá r i a s c i d a d e s
brasileiras, Salvador passa por constantes
mudanças que afetam diretamente a vida
dos moradores, causando problemas
ligadosao quadro de desenvolvimento
desigual social (PEQUENO, 2008).
Assim como nas outras
comunidades, a Timbalada, localizada no
bairro do Cabula, em Salvador/BA, também
é negligenciada pelo poder público.A falta
de opção faz com que os moradores acabem
criando maneiras de se divertir, jogando
futebol no terreno baldio ou banhando-se
na lagoa das Pedreiras.
O espaço conhecido como “As
Pedreiras” é rodeado de lençóis freáticos e
foi abandonado pelas instâncias públicas,
sofrendo com a extração mineral. A
dinâmica de lazer da comunidade e a
repercussão da degradação são os objetos

desta proposta de pesquisa.
Na região conhecida como
“Pedreiras”, ocorria exploração indevida
de minério, que ocasionou uma explosão
e acabou destruindo as estruturas que
exploravam o terreno. Uma lagoa se
formou e passou a integrar a paisagem do
Cabula, especificamente da comunidade
da Timbalada.
Apesar de ser um espaço de lazer, a
lagoa também traz sérios riscos em
função da sua profundidade. Além disso,
segundo antigos moradores, seu solo é
movediço e abriga máquinas antigas.
Este projeto de pesquisa está
dividido em três partes: revisão
bibliográfica, entrevista semiestruturada
com os moradores e análise e
interpretação dos resultados obtidos.
Através dessa pesquisa em
desenvolvimento, espero levantar dados
sobre os efeitos e as causas do surgimento
da lagoa das Pedreiras como espaço e
mecanismo de lazer dos moradores da
comunidade da Timbalada, o que favorece
a qualidade de vida dos moradores,
intervindo diretamente nas
problemáticas que envolvem essa
localidade. A finalidade desta pesquisa é

valorizar o uso desse local como forma de
lazer na comunidade da Timbalada,
esperando que, com isso, haja soluções
que favoreçam o bem estar do local.

Windson dos Santos Borges
Aluno do Ensino Fundamental II, na
Escola Municipal Governador Roberto
Santos - Salvador / Ba
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Lagoa das Pedreiras, 2016
Foto: Windson Borges
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O caminhar lado a lado por vias desiguais
Edyelle Brandão Santana

Primeira Igreja Batista de Valença, 2015
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A

compreensão da Lei divina

sempre será um desafio, no que se refere
a questão da prática de mandamentos e
crença constante nas promessas
garantidas pelo Eterno, seguindo a
lógica de que a interpretação da Bíblia,
que é o instrumento de vida, fé, objeto de
estudo não apenas teológico de todo
cristão, possui um “oceano” de
entendimentos.
O divisionismo religioso, que,
diga-se de passagem, veio como um mal
necessário, - pois foi apartir dele e ainda
não sendo completamente perfeito,
aplicado para caracterizar visões
bíblicas diferentes e semelhantes e,
consequentemente, unir pessoas em um
determinado conjunto de doutrinas e
padrões, organizando assim uma
religião até os dias atuais,- vem como
uma prova de que por mais se domine
completamente um conteúdo teórico
que será posto em prática por toda a
vida, sempre vai haver um ponto na
matéria em que se encontrará alguma
deficiência.
O caminhar lado a lado por
desiguais vias, ainda que o
direcionamento dessa longa estrada os
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leve para um mesmo destino, tornou-se o
dever e ao mesmo tempo desafio de
muitos cristãos e isso não veio a ser de
hoje. A abordagem dessa temática se deu
nas instituições Primeira Igreja Batista e
Assembléia de Deus – sede; ambas
potencias religiosas da cidade de Valença,
localizada no Baixo Sul da Bahia, que
mostram o quão verídico é toda a
problemática. De fato não são em todos os
lugares onde permanece uma distinção
quase que gritante, porém, de modo geral
ela ainda existe, e de acordo com as
pesquisas e entrevistas realizadas essa
afirmativa fora clara.
O padrão cultural, doutrinário e
litúrgico destas denominações são
bastante reconhecidos no mundo inteiro
(não apenas por praticantes), pois estas
possuem trabalhos evangelísticos, líderes
de movimentos que professam a tal,
grandes ministérios que vieram de
instituições destas bandeiras. Aqui no
Brasil, segundo o CENSO 2013, as igrejas
Assembléia de Deus e Batistas são as
maiores em quantidade de associados a
sua membresia respectivamente, no que
se trata da religião Protestante e também
com mais templos ativos, sendo eles nos
formatos de grandes instituições ou
pequenas congregações.

As instituições religiosas referidas
e pesquisadas possuem um grande rol de
associados; a Assembléia de Deus (sede)
em Valença, possui em média 500
membros, fora as congregações, enquanto
a Primeira Igreja Batista de Valença,
possui em torno de 800. Estas
quantidades mencionadas, são de
pessoas que se associaram às instituições
através do voto público com Deus que é o
batismo nas águas, todavia, em seus
cultos, são presenciados com uma
quantidade menor, em torno de 200-300
em ambas.
Assim como em uma harmonia, que
depende de várias melodias que se
encaixem para que uma canção seja
aprazível aos ouvidos, num culto, os
diversos departamentos (ministérios)
necessitam estar em fiéis e organizadas
ações para que o ritual aconteça da forma
mais envolvente possível.A partir destas
demonstrações de empenho e dedicação,
que para muitos já duram alguns anos ou
até mesmo a sua vida toda, tem-se a
certeza de que a igreja, vista como uma
comunidade é uma grande semeadora de
relacionamentos. Levando em conta a
afirmativa de que todo espaço é um local
que pode não apresentar significância

para alguém, pelo fato de que ele não
proporciona para um indivíduo nenhuma
lembrança seja ela agradável ou não, e que
lugar é um local cuja definição remeta um
sentimento por alguma experiência vivida
ali, sendo ela boa ou não, podemos
considerar que a igreja, como o grande
espaço das relações, torna-se lugar para
todos dos seus fiéis.
Nestas comunidades estudadas, há
um grande numero de anciãs, muitos deles
dedicaram sua vida inteira ao ministério e
hoje são grandes pivôs no que se refere à
igreja na cidade. Este ambiente torna-se
lugar a partir do momento em que uma
pessoa toma ali a sua decisão conversora, o
que pode, na maioria das vezes mudar a
sua vida pra o resto de sua trajetória,
prosseguindo este na religião ou não, prova
disso é que 70% dos entrevistados
dedicaram mais de dez anos de suas vidas
aos ministérios em suas respectivas
instituições, os outros 30% migraram de
outra instituição para adaptar-se a estas.
Todos os entrevistados relataram já
estarem adeptos aos conjuntos
doutrinários e não abriria mão de sua
instituição por outra, ainda que não sejam
ativos em ministérios. Cerca de 50% dos
entrevistados se associaram as suas
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instituições por fama de seus feitos
ministeriais e possibilidade de entrosamento e comunhão, enquanto outros
40% por influencia familiar e os outros
10% por convite de amigos membros.
Quanto a questões de práticas doutrinárias
que se diferenciam e muitas vezes acabam
por criar barreiras distintas entre
denominações, pouco mais de 50% dos
entrevistados disseram que não se
importariam em conviver diariamente
com pessoas com essas dessemelhanças,
enquanto os outros disseram que se
importariam pelo fato de em algum
momento pudesse ocorrer um tipo de
atrito.
Toda essa problemática nunca se
findará, de fato, o divisionismo religioso
veio como um ponto de equilíbrio para
todo esse conjunto de crenças, ideologias e
interpretações. Que siga-se, enfim, em
fraternidade, cumprimento de
mandamentos e respeito ao próximo, com
e por um caráter cristão cumpridor do
evangelho que veio para incluir e expandir.
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Formada em Técnica em Informática
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