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Pescador	tecendo	sua	rede,	2015
Foto:	Patrıćia	Moreira
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As	diferentes	formas	de	perceber,	sentir	e	viver	o	mesmo	lugar,	pode	ser	associada	a	
visão	de	um	caleidoscópio,	que	possibilita	o	a�loramento	das	subjetividades	advindas	
do	mesmo	lugar.

Os	lugares	são	assim,	como	pequenas	peças	de	um	grande	quebra‐cabeças,	que	é	o	
espaço	geográ�ico,	e	que	para	cada	um	de	nós,	essa	peça	pode	se	encaixar	em	posições	
diferenciadas.	

Essa	 é	a	beleza	que	nos	permite	ter	diferentes	relações	e	sentimentos	sobre	os	
espaços,	e	assim,	os	de�inir	como	o	nosso	lugar,	apesar	das	constantes	interferências	
externas	e	consequentemente,	as	transformações	que	lhe	são	impostas	pela	contempo‐
raneidade,	tais	como	as	 	representadas	pelas	questões	socioespaciais,	os	patrimônios	
culturais	e	as	relações	econômicas.

Este	 catálogo	 reúne	 algumas	 percepções	 e	 olhares	 de	 um	 grupo	 de	 alunos	 do	
Ensino	Médio	Integrado	do	IFBA	Campus	Valença,	pesquisadores	juniores	do	Grupo	de	
Pesquisa	em	Geotecnologias	Educação	e	Contemporaneidade	‐	GEOTEC,	sobre	o	lugar,	a	
partir	do	desenvolvimento	do	Projeto	A	Rádio	da	Escola	na	Escola	da	Rádio.

O	projeto	é	desenvolvido	como	uma	proposta	de	intervenção	nos	espaços	formais	e	
não	 formais	 de	 educação,	 que	 visa	 explorar	 as	 potencialidades	 das	 Tecnologias	 de	
Informação	e	Comunicação	–TIC,	na	compreensão	e	valorização	das	experiências	vivi‐
das	pelos	alunos.		

Assim,	desejamos	a	todos	uma	boa	leitura	e	a	possibilidade	de	(re)descobrir	os	
lugares	atráves	dos	olhares	desses	jovens	pesquisadores,	partıćipes	do	Projeto	da	Rádio.

Apresentação
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RECONCAVO E RECONVEXO: A RÁDIO DA 
ESCOLA E A BELEZA DO LUGAR

Que	beleza	é	saber	seu	nome
Sua	origem,	seu	passado
E	seu	futuro
Que	beleza	é	conhecer
O	desencanto
E	ver	tudo	bem	mais	claro
No	escuro

Tim	Maia

	 humanidade	 sempre	Abuscou	 compreender	
algumas	 inquietações,	

tais	 como	 de	 onde	 viemos	 e	 para	
onde	 vamos?	 Quem	 somos	 nós	 e	
qual	 o	 nosso	 papel	 enquanto	 ser	
social?	Qual	o	nosso	lugar?	

Tais	 questionamentos	 vêm	
mobilizando	homens	e	mulheres	a	
buscar	respostas	para	compreensão	
da	origem	no	passado	e	projetar	o	
futuro,	 mesmo	 na	 incerteza	 que	
cerca	o	amanhã.

Será	que	estamos	no	lugar	cer‐
to?	 Será	 que	 estamos	 seguindo	 os	
passos	 que	 gostarı́amos	 e	 assim,	
alcançarmos	 realmente	 aquilo	 que	
sonhamos?	Até	onde	in�luenciamos	
nos	lugares,	�ixamos	raıźes	ou	sim‐
plesmente	passamos?	E	a	recıṕroca	
também	 é	 válida	 questionar.	 Daı́,	
podemos	invocar	aquela	velha	máxi‐
ma	 de	 que	 a	 pessoa	 faz	 o	 lugar,	
entretanto	 é	 certo	 a�irmar	 que	 o	
lugar	 também	 diz	 e	 representa	
muito	às	pessoas.

E� 	preciso	elucidar	o	 lugar,	não	
apenas	enquanto	objeto	da	geogra‐
�ia,	categoria	teórica,	ou	simpli�icá‐
lo	enquanto	recorte	do	espaço	geo‐
grá�ico.	O	lugar	precisa	ser	observa‐
do,	vivido,	experenciado	e	saborea‐
do,	pois	para	cada	sujeito	o	paladar	
do	lugar	terá	inúmeros	sabores,

Rosangela Patrícia de Sousa Moreira 
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e	para	mim,	sabor	de	esperança	em	
torno	de	uma	educação	de	qualida‐
de	e	contextualizada	com	a	vida.	

	 Portanto,	 esse	 catálogo	 tem	
como	objetivo	reunir	diversos	olha‐
res,	sentimentos	e	compreensões	de	
estudantes,	pesquisadores,	sujeitos	
autores	e	atores,	sobre	o	lugar	que	o	
cercam	e	fazem	parte	do	cotidiano.	
Esses	 escritos	 são	 resultados	 de	
uma	vasta	pesquisa,	realizadas	por	
estudantes	 do	 ensino	 médio,	 do	
Instituto	 Federal	 de	 Educação	
Ciência	 e	 Tecnologia	 da	 Bahia	 –	
IFBA,	 Campus	 Valença/BA,	 no	
decorrer	 de	 02	 anos,	 através	 do	
Projeto	“A	Rádio	na	Escola	na	Escola	
da	Rádio”.	

O	Projeto	A	Rádio	da	Escola	na	
Escola	 da	 Rádio,	 é	 um	 projeto	 de	
interveção	na	rede	pública	de	ensi‐
no,	 desenvolvido	 pelo	 Grupo	 de	
Pesquisa	Geotecnologias,	Educação	
e	 Contemporaneidade	 (GEOTEC),	
vinculado	ao	Programa	de	Pesquisa	
Gestão	 e	 Tecnologias	 aplicada	 a	
Educação	(GESTEC)		e	ao	Programa	

de	 Pós	 graduação	 Educação	 e	
Contemporaneidade	 (PPGEduC),	
ambos	 da	 Universidade	 do	 Estado	
da	Bahia	(UNEB).	As	prerrogativas	
do	 Projeto	 “da	 Rádio”,	 tem	 como	
base	a	utilização	das	Tecnologias	de	
Informação	 e	 Comunicação	 (TIC)	
para	 o	 entendimento	 do	 lugar	 no	
desenvolvimento	de	uma	educação	
contextualizada	 com	o	mundo	que	
cerca	 o	 estudante,	 para	 além	 das	
premissas	da	educação	 formal	que	
se	esconde	sob	a	égide	do	vestibular,	
ou	o	mundo	do	trabalho.	A	educação	
neste	sentindo,	transborda	e	atinge	
o	âmago	do	estudante,	na	busca	de	
seu	lugar.	Para	alcançar	tais	objeti‐
vos,	a	formação	a	partir	da	educação	
cientı́�ica,	 permite	 aos	 sujeitos	
envolvidos	 no	 projeto,	 construir	 o	
conhecimento	 através	 do	 aprofun‐
damento	do	saber	que	eles	já	possu‐
em	 sobre	 o	 local	 que	 habitam,	
desenvolvendo	 assim,	 um	 movi‐
mento	de	divulgação	de	suas	desco‐
bertas,	através	do	ato	de	pesquisar.
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	Desta	forma,	o	projeto	possibi‐
lita	 aos	 alunos	 partıćipes,	 o	 reco‐
nhecimento	 de	 seus	 espaços,	 bem	
como	 a	 percepção	 de	 sua	 própria	
identidade	com	o	ser	social.

Desta	forma,	o	Projeto	A	Rádio	
da	 Escola	 na	 Escola	 da	 Rádio,	 foi	
implementado	 juntamente	 a	 um	
grupo	 de	 jovens	 alunos	 do	 Ensino	
Médio	 do	 IFBA	 na	 cidade	 de	
Valença/Ba,	como	possibilidade	de	
entendimento	do	 lugar,	a	partir	de	
questões	que	envolvem	transforma‐
ções	 urbanas,	 estigmas	 de	 bairros	
periféricos,	segregações	sócio	espa‐
ciais,	 questões	 históricas,	 dentre	
outras	situações	que	foram	levanta‐
das	 pelos	 próprios	 pesquisadores	
juniores,	as	quais	integram	e	mate‐
rializam	este	catálogo.	

O	IFBA	proporciona	um	serviço	
de	 educação	 técnica	 e	 também	 de	
nıv́el	 superior,	 à	 comunidade	 local	
bem	como	para	as	cidades	circunvi‐
zinhas	da	Costa	do	Dendê,	e	também	
do	 Recôncavo	 Baiano	 há	 16	 anos	
oferecendo	 cursos	 para	 modalida‐

des	 do	 Ensino	 Médio	 Integrado	
(áreas	de	Aquicultura,	Informática	e	
t amb ém 	 Gu i a 	 em 	 Tur i smo) ,	
Subsequente	 ao	 Ensino	 Médio	
(Aquicultura 	 e 	 Informát ica) ,	
Educação	 para	 Jovens	 e	 Adultos	
(Guia	em	Turismo),	além	dos	cursos	
de	Licenciaturas	em	Computação	e	
Matemática.	

Sem	 dúvidas,	 o	 maior	 público	
do	 Campus	 está	 representado	 por	
aqueles	que	compõem	as	turmas	do	
Ensino	Médio	Integrado,	com	 	pre‐
dominância	de	 	jovens	entre	idades	
de	15	e	19	anos.	Estes	jovens,	apa‐
rentemente	 uniformizados	 pelo	
padrão	 escolar,	 carregam	 percep‐
ções,	desejos	e	visões	diferenciadas	
sobre	 o	 lugar,	 que	 em	 decorrência	
de	 atividades	 diárias	 previstas	 em	
suas	 grades	 curriculares,	 �icam	
subjugadas	 aos	 saberes	 inerentes	
de	seus	cursos.

Para	 a	 construção	 das	 pesqui‐
sas,	tomamos	como	pontos	de	parti‐
da,	algumas	questões	fundamentais	
que	o	elucidam:	a)	a	educação	geo‐
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Apresentação	dos	discentes	na	66ª	SBPC	
em	Rio	Branco	(AC),	2014.
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mativos,	d)	Geotecnologias.	
Esses	eixos	epistêmicos	nortei‐

am	as	pesquisas,	destacando,	sobre‐
tudo,	 não	 a	 capacidade	 técnica	 da	
escrita	 cienti�ica,	 mas	 o	 olhar,	 a	
percepção	e	crescimento	dos	partı‐́
cipes	 ao	 se	 perceberem	 enquanto	
autores,	 atores	 e	 jovens	 cientistas	
sociais,	no	que	corresponde	a	árdua	
tarefa	 de	 escrever,	 reescrevendo	 e	
valorizando	a	história	do	seu	lugar,	
não	contemplada	pela	história	dita	
o�icial.

Assim,	a	produção	da	pesquisa	
por	jovens		no	Campus	Valença,	abre	
a	 possibilidade	 da	 abordagem	 de	
uma	 educação	 que	 se	 alicerça	 na	
investigação.	 Neste	 sentido,	 cada	
etapa	 programada	 e	 atividades	
realizadas,	 através	 das	 o�icinas		
temáticas	e	orientações	periódicas,	
serviram	de	base	e	fomento		para	os	
processos	 formativos	 dos	 jovens	
pesquisadores.	 Pois,	 as	 idéias	 e	
curiosidades	 do	 grupo	 de	 alunos	
desmisti�icavam	 a	 pesquisa	 como	
“algo	 inatingıv́el”	 por	 sujeitos	 da	

Educação	Básica,		que	aos	poucos	se	
constituıám	 e	 assumiam	a	 posição	
de	 autores,	 preocupados	 com	 a	
cidade,	com	a	história,	com	prédios	
antigos,	com	a	memória	de	um	lugar,	
c o m 	 p e q u e n o s 	 d e t a l h e s 	 e	
procedimentos	nos	seus	trabalhos.
Na	busca	de	consolidar	a	pesquisa	
apresentamos 	 es te 	 ca t á logo	
enquanto	 parte	 de	 um	 resultado	
fruto	 de	 uma	 ação	 colaborativa,	
engajado	e	aplicado	pelos	discentes	
do	IFBA	campus	Valença.

As	páginas	aqui	delineadas	são	
divididas	em	três	sessões,	compos‐
tas	por	seis	textos,	breves	recortes	
de	 suas	pesquisas,	 e	 algumas	 ima‐
gens	 acerca	 das	 transformações	
socioespaciais,	 questões	 econômi‐
cas	 e	 patrimoniais,	 que	 tecem	dis‐
cussões	 e	 trazem	 inquietações,	 ao	
passo	 que	 revelam	 o	 encontro	 do	
lugar	com	a	compreensão	das	ativi‐
dades	desenvolvidas	pelo	grupo	do	
IFBA.

O	primeiro	texto	de	autoria	de	
Layane	Assis	Costa	tem	como	objeti‐

8





vo	 trazer	 uma	 re�lexão	 sobre	 as	
transformações	 de	 um	 bairro	 de	
atividade	 tradicional	 na	 cidade	 de	
Valença,	a	partir	da	implantação	do	
IFBA	e	as	distintas	opiniões	de	seus	
moradores.	

No	 segundo	 texto,	 o	 pesquisa‐
dor	 Danilo	 Santos	 de	 Sousa	 apre‐
senta	outro	espaço	de	 transforma‐
ções	urbanas:	a	cidade	de	Laje.	Uma	
pequena	 cidade	 localizada	no	Vale	
do	 Jequiriça,	 interior	 da	 Bahia.	
Apesar	 de	 não	 ser	 lajista,	 o	 jovem	
autor	 apresenta	 uma	 forte	 ligação	
com	aquele	lugar,	ao	passo	de	bus‐
car	 na	 história	 oral,	 reconhecer	 e	
apresentar	a	outros	jovens,	a	histó‐
ria	de	reconstrução	da	cidade	após	
algumas	enchentes.

A	 segunda	 sessão	 nos	 leva	 a	
re�letir	sobre	questões	patrimonia‐
is,	 e	 assim,	 começamos	 com	 as	
impressões	do	trabalho	de	Isaıás	da	
Silva	Sales,	que	traz	ao	palco,	o	pró‐
prio	Teatro	Municipal	de	Valença.	O	
pesquisador	busca	recontar	a	histó‐
ria	 de	 auge	 e	 declıń io	 vivido	 pelo	

único	 teatro	 da	 cidade,	 o	 qual	 se	
apresenta	hoje	em	ruıńas	e	muitas	
vezes,	visto	apenas	como	mais	um	
velho	casarão	no	centro	de	Valença.

O	 pesquisador	 Tassio	 Santana		
Souza	vai	buscar	inspiração	em	sua	
cidade	para	 contar	os	 encantos	da	
secular	Feira	de	Caxixis	e	seu	enlace	
com	a	cidade	de	Nazaré.	Neste	quar‐
to	texto,	o	autor	apresenta	o	tradici‐
onalismo	e	a	rusticidade	das	peças	
como	marco	que	de�ine	e	contextua‐
liza	a	Feira.

Na	 terceira	 e	 última	 sessão,	
apresentamos	as	 considerações	de	
duas	 autoras	 sobre	 abordagens	
econômicas	nas	cidades	de	Valença	
e	também	sobre	Ituberá.

Para	 Valença,	 a	 pesquisadora	
Emylle	Barbosa	Bom�im	de	Almeida	
nos	 traz	 a	 percepção	 do	 comércio	
nas	ruas	da	cidade	e	as	condições	de	
trabalho	 de	 quem	 encontrou	 ali,	
uma	 alternativa	 para	 economia	 da	
famıĺia.	Conhecidos	como	ambulan‐
tes	 ou	 comerciantes	 informais,	
esses	 trabalhadores	 declaram	 que	
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conquistaram	nas	ruas	da	cidade	de	
Valença,	o	seu	lugar	de	sustento,	e	ao	
mesmo	 tempo,	 uma	 autonomia	
econômica.	

Fe chando 	 o 	 con jun to 	 de	
impressões	 desta	 edição,	 temos	 a	
pesquisadora	 Yasmim	 Santos	 da	
Conceição 	 que	 apresenta	 um		
recorte	sobre	o	papel	da	economia	
da	história	da	cidade	de	Ituberá.	Em	
seu	trabalho,	a	jovem	autora	busca	
compreender	 a	 economia	 como	
agente	 transformador	 daquela	
antiga	 Vila	 de	 Santo	 André	 e	 suas	
transformações	urbanas	até	os	dias	
atuais.

Salientamos	 que	 os	 trabalhos	
não	se	resumem	nestas	impressões.	
Apresentamos	 aqui	 apenas	 um	
recorte	 das	 percepções	 sobre	 as	
pesquisas	 �inalizadas	 pelos	 alunos	
partı́cipes	 do	 Projeto	 A	 Rádio	 da	
E s c o l a 	 n a 	 E s c o l a 	 d a 	 R á d i o ,	
desenvolvido	 no	 IFBA	 Campus	
Valença.	

Esperamos	 que	 este	 material,	
constitua	um	veıćulo	de	fácil	circu‐

lação	de	informação	entre	os	luga‐
res	por	onde	andamos,	e	que	contri‐
buiram	de	forma	direta	ou	indireta‐
mente	para	a	realização	do	trabalho	
dos	pesquisadores.	

Compreendemos	 que	 nosso	
trabalho	 n ão 	 se 	 encerra 	 nas	
apresentações	 em	 eventos	 ou	 nos	
textos	 produzidos	 durante	 esse	
perıódo.	 Esperamos	 ir	 mais	 além!	
Esperamos	 levantar	 discussões,	
questionamentos,	 provocações,	
estimular	o	diálogo	sobre	os	temas	
ap re sen tados 	 e , 	 s obre tudo ,	
fomentar	 outro	 olhar	 	 particular	
sobre	esse	lugar.	

Assim,	convido	você	a	se	deixar	
levar	nas	ondas	da	nossa	“Rádio”	e	
através	 do	 olhar	 e	 escrita	 desses	
jovens	 alunos‐pesquisadores,	 per‐
ceber	 um	 pouco	 sobre	 cada	 lugar	
aqui	representado.

Patrícia Moreira é Professora 
de Geografia do IFBA Campus 
Valença e Pesquisadora do 
GEOTEC. E-mail:
 geo.pmoreira@gmail.com
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Barcos de pesca - Bairro do Tento, 2015
Foto: Patrícia Moreira
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IFBA	Campus	Valença,	2014
Foto:	Layane	Assis

O bairro do Tento em metamorfose 

Layane	Assis	Costa
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O	IFBA	na	cidade	de	Valença,	atende	o	seu		municıṕio,		bem	como	cidades	
circunvizinhas	 como	 Ituberá,	 Taperoá,	 Nilo	 Peçanha,	 Camamu,	 Igrapiuna,	
Nazaré,	Vera	Cruz	e	Vale	do	Jiquiriça.	Seu	modelo	arquitetônico	foi	inspirado	
no	IFBA	de	Rio	Grande	do	Sul,	possuindo	diversos	pavilhões,	salas	e	laborató‐
rios,	 entre	 “tijolinhos	 laranja”	 que	 garantem	 a	 simplicidade	 e	 beleza	 do	
Instituto.	Entretanto,	às	vezes	alguns	guaiamuns	“ressurgem”	no	local,	para	
rea�irmar	o	que	um	dia	foi	aquele	lugar:	uma	verdadeira	lagoa	–	uma	analogia	
para	uma	área	alagadiça	e	assim	de�inida	pelos	antigos	moradores	entrevis‐
tados.

Fachada	IFBA	–	Campus	Valença,	2014.	
Foto:	Layane	Assis14



Rua	Rafael	Trócolli,	década	de	1990
Foto:	Acervo	Câmara	Municipal	de	Valença	
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O	bairro	do	Tento,	 uma	 antiga	
vila	de	pescadores,	pode	aos	nossos	
olhos	 ser	 comparado	 ao	 processo	
metamór�ico	vivido	da	lagarta	para	
a	borboleta,	isso	porque	a	partir	da	
implantação	do	IFBA	na	década	de	
1990,	passou	por	um	extenso	pro‐
cesso	 de	 mudanças.Hoje	 suas	 “be‐
las”	 casas,	 pontos	 comerciais,	 ruas	
pavimentadas	ou	asfaltadas,	 fazem	
parte	desse	movimento	de	transfor‐
mação	vivido	pelo	bairro,	a	exemplo	
da	Rua	Rafael	Trocolli,	um	dos	prin‐
cipais	acessos	para	o	Instituto.

Rua	Rafael	Trócolli,	2014
Foto:Layane	Assis	

Layane Assis é estudante do 
quarto ano do curso médio 
integrado em informática. 
Seu e-mail de contato é 
lay.assis11@gmail.com
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Orla	do	bairro	do	Tento,	2015
Foto:	Patrícia	Moreira
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Vista	da	cidade	de	Laje	2010
Fonte:	Acervo	Municipal	de	Laje

Laje: um rio, enchentes e uma nova cidade	

Danilo	Santos	de	Sousa
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Laje,	com	mais	de	24	mil	habitantes,	é	uma	pequena	cidade	situada	no	
Vale	do	Jiquiriça,		traz	em	sua	trajetória,	um	longo	histórico	de	enchentes	que	
gerou	muitas	modi�icações	no	seu	espaço.	A	cidade	tem	uma	história	belıśsi‐
ma,	mostrando	principalmente	a	resistência	de	uma	população	que	mesmo	
tendo	enfrentado	muitas	enchentes,	consegui	forças	para	se	reerguer.		

Laje	foi	emancipada	em	20	de	julho	de	1905,	sendo	assim	uma	jovem	
cidade,	mas	com	muita	história,	que	nos	dias	de	hoje	não	tem	o	devido	valor.	
Ao	 �icar	 sentado	 em	 uma	 varanda,	 conversando	 com	 antigos	 moradores	
desta	humilde	cidade,	 é	possıv́el	ver	a	grandiosidade	que	existente	nesse	
espaço,	que	hoje	estão	escondidas	aos	nossos	olhos,	mas	que	sempre	esteve	
ali.	A	memória	da	população	local,	é	algo	de	grande	importância	 	para	qual‐
quer	cidade,	mas	vemos	que	não	está	havendo	mais	uma	forte	transmissão	
para	as	gerações	mais	novas,	que	aos	poucos	vai	se	perdendo	e	entrando	em	
um	triste	processo	de	esquecimento.	 	Com	a	dinâmica	da	vida	moderna,	é	
possıv́el	observar	um	certo	desconhecimento	pela		história	do	próprio		lugar	
ao	que	temos	um	sentimento	de	pertença,		mas,	por	outro	lado	não	podemos	
esquecer	que	uma	cidade	sem	memória	é	uma	cidade	sem	história.	

Vista	da	antiga	ponte	em		Laje,	2010
Fonte:	Acervo	Municipal	de	Laje
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Essa	imagem	da	Rua	do	Penedo	na	enchente	de	1964,	demonstra	como	o	
Rio	Jiquiriça	avançou	sobre	uma	das	principais	ruas	da	cidade.	 	Por	ter	sido	
criada	muito	próxima	a	margem	do	rio,	a	cidade	�icou	exposta	as	enchentes,	
ocorrendo	assim	alagamentos	em	épocas	chuvosas,	onde	casas	e	sobrados	
com	belıśsimas	arquiteturas,	foram	perdidas	durante	as	enchentes	ocorrida	
nesse	lugar.

Rua	Penedo	Ano:	1964
Foto:	Acervo	Municipal	de	Laje
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Visualizamos	 abaixo	 a	 Rua	 do	 Penedo	 no	 ano	 de	 2014.	 	 Após	 várias	
enchentes,	 hoje	 a	 rua,	 além	de	 casas	 residências,	 é	 sede	de	muitas	 casas	
comercias	que	ajudam	na	economia	da	cidade,	como	a	compra	e	venda	de	
matérias	agrıćolas.	 	Esta	é	uma	das	ruas	mais	antigas	da	cidade	e	mesmo,	
morando	ou	passando	todos	os	dias	ali,	a	população	não	percebe	que	neste	
lugar	 tem	muito	da	antiga	Laje,	porém	camu�lada	através	de	 camadas	de	
cimento	e	tinta,	pois	a	maioria	das	casas	foram	apenas	reformadas	com	o	
passar	dos	anos.	

Rua	Penedo,	2014
Foto:	Danilo	Sousa

Danilo Sousa é estudante do terceiro 
ano do curso médio integrado em 
informática. Seu e-mail de contato é 
danilo040397@gmail.com
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Entrada	da	cidade	de	Laje,	BR	101
Foto:	Danilo	Sousa
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Praça	Lomanto	Júnior,	Laje	‐	2014
Foto:	Danilo	Sousa
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Projeto	do	Teatro	Municipal	de	Valença,	ano	1910
Foto:	Acervo	Câmara	Municipal	de	Valença

Um teatro fora de cena	

Isaias	da	Silva	Sales
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Por	décadas,	o	Teatro	Municipal	foi	palco	de	inúmeros	eventos	da	socie‐
dade	valenciana,	marcando	assim,	os	anos	de	glória	da	cidade.	No	entanto,	a	
partir	dos	anos	1970	,	esse	cenário	de	shows,	apresentações	e	aplausos	deu	
espaço	a	escuridão	e	as	ruıńas	do	prédio	que	encontra‐se	localizado	no	cen‐
tro	da	cidade,	na	Praça	da	República.	

Através	de	registros	de	imagens	antigas,	é	possıv́el	perceber	as	transfor‐
mações,	que	esse	patrimônio	histórico‐cultural	passou	nos	últimos	anos.	E	
cabe	aqui,	uma	inquietação:	Como	um	patrimônio	de	grande	importância	na	
história	da	cidade,		hoje	encontra‐se	ofuscado	pelos	“segredos’’	do	tempo?

Datado	 de	 1910	 e	 construıd́o	 pelo	 mesmo	 engenheiro	 do	 Elevador	
Lacerda,	Frederico	de	Lacerda,	o	Teatro	Municipal	de	Valença	movimentava	
as	principais	atividades	culturais	da	época.

Teatro	Municipal	de	Valença,	década	de	1970.	
Foto:	Acervo	da	Câmara	Municipal	de	Valença26



Teatro	Municipal	de	Valença,	década	1990
Foto:	Acervo	Câmara	Municipal	de	Valença

Na	década	de	1970,	o	espaço	fıśico	do	antigo	Teatro	Municipal	passa	por	
transformações	 e	 adquire	 outras	 �inalidades,	 sendo	 agora	 sede	 da	 Rádio	
Clube	de	Valença	e	também	de	atividades	burocráticas	do	SESI	na	cidade.	
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Atual	situação	da	área	interna	do	patrimônio	da	cidade.	O	interior	do	
Teatro	Municipal,	em	ruıńas,	com	pontos	de	destelhamento,	estrutura	fıśica	
que	não	remete	a	sua	história	e	ao	seu	passado	como	espaço	de	cultura	para	
cidade	de	Valença.	 	Situado	na	Praça	da	República,	no	centro	da	cidade	de	
Valença,	poucas	pessoas	notam	sua	presença	e	reconhecem	sua	história.	O	
Teatro	Municipal	é	visto	por	muitos	moradores,	apenas	como	mais	um	“pré‐
dio	velho”	da		cidade.

28

Interior	do	Teatro	Municipal	de	Valença,	2013
Foto:	Acervo	da	Câmara	Municipal	de	Valença	
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Interior	do	Teatro	Municipal	de	Valença,	ano	2013
Foto:	Acervo	Câmara	Municipal	de	Valença

 Isaias da Silva Sales é 
estudante do terceiro ano 
do curso médio integrado 
em informática. Seu e-mail 
de contato é 
isaias.sales15@gmail.com
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Teatro	Municipal	de	Valença,	2014
Foto:	Isaias	Sales
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A feira, o caxixi e a cidade de Nazaré 

Feira	de	Caxixis,	Nazaré,	2014
Foto:	Tássio	Santana

Tássio	Santana	Souza

31



	Feira	de	Caxixis,	iniciou‐Ase	 com	 um	 oleiro	 cha‐
mado	Patrıćio,	que	pro‐

duziu	umas	peças	em	miniaturas	de	
barro	 na	 vila	 de	 Maragogipinho,	 e	
desceu	 de	 barco	 até	 a	 cidade	 de	
Nazaré	(conhecida	como	Nazaré	das	
Farinhas),	 para	 vender	 sua	 produ‐
ção.	A	venda	foi	surpreendente,	e	ele	
decidiu	 retornar	 no	 ano	 seguinte,	
dando	continuidade	ao	que,	com	o	
passar	do	tempo,	viraria	tradição.	

Há	 300	 anos	 acontece	 essa	
tradicional	Feira,	sempre	durante	o	
perıódo	da	Semana	Santa,	começan‐
do	na	quinta‐feira	e	terminando	no	
domingo.	Essa	Feira	 é	 indiscutivel‐
mente	 um	 palco	 cultural,	 pois	 é	
possıv́el	perceber	 todas	as	diversi‐
dades	 encontradas	 nela,	 desde	 as	
peças	vendidas,	como	os	visitantes	e	
também	na	musicalidade	que	acon‐
tece	na	noite.	

A	famosa	Praça	dos	Táxis,	onde	
há	 décadas	 é	 um	 dos	 lugares	 que	
abriga	 essa	 manifestação	 cultural	
que	é	a	Feira	de	Caxixis,	atraindo	

turistas	 	 de	 todos	 os	 lugares	 no	
mundo,	trazendo	assim,	uma	visibi‐
lidade	 relevante	 para	 a	 cidade	 de	
Nazaré.

Dentre	as	peças	que	são	expos‐
tas	 para	 comercialização,	 as	 de	
grande	 destaque	 e	 procura	 está	
entre	a	réplica	do	Cristo	da	Cidade,		
esculturas	 religiosas,	 as	 bonecas	
namoradeiras,	 panelas	 de	 barro	 e	
pequenas	 luminárias	 decorativas,	
peças	resultante	da	criatividade	dos	
artesãos.	

Ao	longo	dos	anos	de	sua	exis‐
tência,	a	Feira	de	Caxixis	potenciali‐
zou	o	desenvolvimento	do	comércio	
da	 cidade,	 aumentando	 o	 �luxo	 de	
visitantes	 durante	 todo	 o	 perıódo,	
dinamizando	e	divulgando	a	cidade	
para	outros	espaços.

Bonecas	namoradeiras,	Feira	de	Caxixis,	2014
Foto:	Tássio	Santana
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Feira	de	Caxixis,	Nazaré,	2014
Foto:	Tássio	Santana
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Olarias	em	Maragogipinho,	2014
Foto:	Tássio	Santana

As	olarias	são	as	casas	de	produção	utilizadas	pelos	oleiros	para	trans‐
formar	o	barro	em	caxixis,	em	que	há	sempre	um	oleiro	pronto	para	contar	as	
suas	histórias	e	mostra	o	seu	trabalho.
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A	rusticidade	presente	na	produção	traz	um	olhar	simples	e	encantador	
sobre	as	peças,	esse	é	o	modo	de	trabalho,	 	realizado	dentro	das	olarias.	O	
barro	ou	a	argila	é	extraıd́o	dos	arredores,	em	que	dentro	das	olarias	são	
molhados,	moldados,	colocados	no	forno	a	lenha	pra	assar,	e	por	ultimo	é	
pintado	pelos	próprios	oleiros	ou	suas	mulheres.

Olaria	em	Maragogipinho,	2014
Foto:	Tássio	Santana
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Um	labor	de	dedicação	expres‐
so	na	obra,	pelo	qual	o	tempo	traçou	
sua	 fama.	 Assim,	 como	 muitas	
outras	peças,	estas	da	�igura	ao	lado,	
é	exposta	ao	chão,	pois	a	rusticalida‐
de	 predomina	 todo	 o	 processo	
dessa	Feira.	

	A	beleza	de	suas	peças	encanta	
e	 fascina	 a	 todos	 os	 visitantes	 da	
Feira,	deixando‐os	todos	estasiados	
com	sua	 simplicidade	e	 ao	mesmo	
tempo,	 originalidade	 de	 muitas	
obras	ali	expostas.

	 A	Feira	de	Caxixis	é	considera‐
da	 como	um	patrimônio	 imaterial,	
pois	 a	 hereditariedade	 conservou	
seu	 tradicionalismo	 até	 os	 dias	
atuais,	mostrando	assim,	o	costume,	
a	 popularidade	 das	 peças,	 bem	
como	nas	expressões	em	cada	vaso,	
boneca	ou	outra	obra	constituıd́a	na	
forma	de	moldar	a	argila.	

Tudo	isso,	a	caracterizou	como	
a	 maior	 feira	 de	 artesanato	 ao	 ar	
livre	na	América	Latina.
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Assim, 	 a 	 presença	 de	
famı́lias	 (pais,	 �ilhos,	 genros)	
n a s 	 o l a r i a s , 	 p re s e r va 	 a	
a t iv idade 	 por 	 ge raç õ e s ,	
t ransfer indo 	 a 	 t é cn ica 	 e	
aprimorando	 o	 conhecimento	
a 	 c a d a 	 n o v a 	 p e ç a 	 q u e	
encontramos	a	disposição	nas	
olarias	 ou	 que	 podem	 ser	
contempladas	 durante	 os	
festejos	 da	 Semana	 Santa,	 na	
cidade	de	Nazaré	‐	BA.

Feira	de	Caxixis,	Nazaré,	2014
Foto:	Tássio	Santana

 Tassio Santana é estudante 
do terceiro ano do curso médio 
integrado em informática. Seu 
e-mail de contato é: 
tassio.saza0608@gmail.com
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Feira de Caxixis, Nazaré - 2014
Foto: Tássio Santana
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Comércio	nas	ruas	de	Valença,	2014
Foto:	Emylle	Bom�im

	Emylle	Barbosa	Bom�im	de	Almeida

A economia nas ruas de Valença 
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Observando	 as	 diversas	 con�i‐
gurações	 no	 setor	 trabalhista	 da	
cidade,	 notamos	 um	 cenário	 mar‐
cante	 por	 parte	 dos	 trabalhadores	
que	não	estão	inseridos	no	chamado	
“contexto	legal”,	para	�ins	de	arreca‐
dações	 tributárias	 ‐	os	 trabalhado‐
res	informais.	O	ganho	muitas	vezes	
pode	ser	incerto,	mas	a	persistência	
e	 esperança	 de	 um	 dia	 melhor,	
renasce	a	cada	dia	de	trabalho	nas	
ruas	da	cidade.

Estes	 trabalhadores,	que	entre	
olhares	descon�iados	e	fregueses	já	
conquistados,	 encontraram	 nas	
ruas	da	cidade,	o	seu	lugar	de	refe‐
rência	 econômica,	 onde	 patrão	 e	
empregado	 se	 fundem	 na	 mesma	
pessoa.

Carrinho	de	CD	e	DVD,	2014
Foto:	Emylle	Bom�im
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Esses	trabalhadores	são	representados	por	homens,	mulheres,	jovens	e	
idosos,	que	encontraram	neste	setor,	uma	alternativa	de	sustentação	da	famı‐́
lia.

Venda	de	frutas	e	hortaliças,	Ruas	de	Valença,	2014
Foto:	Emylle	Bom�im
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Vista	do	comercio	nas	ruas	de	Valença,	2014
Foto:Emylle	Bom�im	

Não	distante	da	realidade	de	muitas	outras	cidades,	Valença	apresenta	
em	suas	ruas	uma	extensa	variedades	de	produtos	que	são	comercializados	
diariamente,			dinamizando	a	economia	local.

42



Comércio	nas	ruas	de	Valença,	2015
Foto:	Emylle	Bom�im

 Emylle Bomfim é ex-aluna do 
ens ino médio  in tegrado em 
Aquicultura. Seu e-mail de contato 
é emylleb.almeida@hotmail.com
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Comércio	nas	ruas	da	cidade	de	Valença,	
2015.			Foto:	Patrícia	Moreira!	
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	Descarga	de	dendê	no	cais	de	Ituberá.
Foto:	Yasmim	Conceição

A economia como agente
 transformador em Ituberá 

Yasmim Santos da Conceição
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	dendê,	 implantado	nas	Oterras	 i tuberaenses	
pelo	 Sr.	Antônio	Lemos	

Maia,	 juntamente	 com	 o	 coco,	 a	
pimenta	do	reino,	o	cravo	da	ıńdia,	a	
seringueira,	o	guaraná	e	o	cupuaçu,	
foram	produtos	introduzidos	aqui	a	
partir	do	processo	de	coloniamento	
e	 desenvolvimento	 econômico	 da	
cidade	 pelo	 viés	 agrıćola,	 iniciado	
em	 1953	 com	 a	 implantação	 do	
Núcleo	 Colonial	 da	 cidade,	 mais	
conhecido	como	Colônia.
Elevada	 ao	 posto	 de	 cidade	 em	
1909,	 a	 Cidade	de	 Santarém,	 atual	
Ituberá	é	um	municıṕio	do	Baixo	Sul	
da	Bahia.	Segundo	o	último	censo,	a	
cidade	abriga	pouco	mais	de	26	mil	
habitantes,	 que	 com	 suas	 ruas	 e	
casas,	 representam	 um	 acervo	 de	
memórias	 e	 palco	 de	 práticas	
sócioespaciais	 vividas	 em	 sua	
história.
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Vista	da	cidade	de	Ituberá,	2014
Foto:	Yasmim	Conceição

A	Vila	de	Santo	André	no	século	
XXI.	Esta	Vila	representa	o	segundo	
processo	 de	 constituição	 da	 atual	
cidade	 de	 Ituberá,	 que	 em	 1683,	
passou	à	aldeia,	fruto	da	polıt́ica	de	
aldeamento	 empregada	 aqui	 na	
Bahia	em	1549	e	posteriormente	a	
vila,	 em	 1758.	 Neste	 lugar	 foram	
construı́das	 as	 primeiras	 casas	 e	
armazéns	que	forneciam	os	secos	e	
molhados	 para	 a	 humilde	 popula‐
ção,	 bem	 como	 onde	 foi	 erguida	 a	
primeira	igreja	pelas	mãos	de	jesuı‐́
tas,	monumento	histórico	religioso	
da	cidade,	na	qual	acontece	todos	os	
anos	os	festejos	do	padroeiro	Santo	
André.
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Igreja	de	Santo	André,	Ituberá,	2014
Foto	original:	Yasmim	Conceição
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Cais	de	Ituberá,	2014
Foto:	Yasmim	Conceição

Até	meados	da	década	de	1940,	a	atual	Ituberá	era	essencialmente	por‐
tuária,	funcionando	como	principal	ponto	de	escoamento	de	produtos	agrı‐́
colas,	 principalmente	 o	 cacau,	 provenientes	 de	 localidades	 vizinhas	 que	
destinavam	seus	produtos	para	a	capital	baiana.	
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Pesquisadores	do	Projeto	A	Rádio	da	
Escola	na	Escola	da	Rádio
	IFBA	Campus	Valença

																			Bárbara	Maria	Araújo	Baião
																												Danilo	Santos	de	Sousa
																																				Diana	Quésia	Silva	Nascimento
																												Éditon	de	Souza	Santos
																				Eliab	Santos	Lobo
																											Emylle	Barbosa	Bom�im	de	Almeida
																																Esaú	Santos	Muniz	Júnior
																																								 	Flávia	Karine	Pereira	Nery	
																												Gabriele	Santos	C.	da	Silva
																					Isaias	da	Silva	Sales
																																					Josiane	Barbosa	Santos
																															Layane	Assis	Costa
																							Mário	César	Campos	de	Jesus
																																			Mayla	Amaral	M.	de	Souza
																																													Tássio	Santana	Souza
																													Yasmim	Santos	da	Conceição
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Rosangela	Patrícia	de	Sousa	Moreira	-	IFBA
Kátia	Soane	dos	Santos	Araújo	-	UNEB
Fabiana	dos	Santos	Nascimento	-	UNEB

Tarsis	de	Carvalho	Santos	-	UNEB
Inaiá	dos	Santos	Brandão	-	UNEB

Pesquisadores	do	Projeto	da	Rádio	e	
	Orientadores	no	IFBA	-	Campus	Valença

Tânia	Maria	Hetkowski

Líder	do	GEOTEC	e	Coord.	Geral	do	Projeto	
A	Rádio	na	Escola	na	Escola	da	Rádio
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Apresentação FEMMIC 2014
Catu - BA
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     Apresentação INTERCULTE 2013
Salvador - BA
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INSTITUTO FEDERAL

Campus Valença
BAHIA
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