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Eis	que	chegamos	a	quarta	edição	da	Revista	Caleidoscópio:	outro	olhar	sobre	o	
lugar!

	Parece	algo	simples,	porém	são	muitas	emoções	e	expectativas	envolvidas	a	cada	
final	de	edição.

Para	nossos	jovens	pesquisadores,	este	momento	é	de	grande	expectativa	e	emo-
ção,	pois	eles	aguardam	ver	seus	textos	e	 imagens	publicados	no	exemplar,	e	assim,	
compartilhar	com	colegas	de	estudos,	familiares,	amigos	em	geral!	É	um	momento	de	
reconhecimento	de	seus	esforços,	dedicação	e	também	de	superação,	pois,	tem	a	opor-
tunidade	de	descobrir	suas	potencialidades	a	partir	do	engajamento	com	o	Projeto	da	
Rádio.	

Para	os	orientadores,	ver	os	textos	de	seus	pupilios	sendo	escolhidos	para	compor	o	
novo	número	da	Revista,	é	também	um	momento	de	gratidão	e	certeza	que	estão	no	
caminho	certo	nesta	proposta	de	Educação	Científica,	abraçada	desde	2010,	quando	o	
Projeto	da	Rádio	deu	seus	primeiros	passos.

E	para	o	você,	nosso	leitor,	acreditamos	que	seja	um	momento	de	conhecer	um	
pouco	mais	sobre	o	que	nossos	jovens	estão	fazendo	nesta	proposta	outra	de	educação,	a	
qual	transborda	os	limites	impostos	na	grande	curricular	e	formatos	de	cada	espaço	de	
crescimento	educacional.	

Então,	se	for	para	agradar	a	todos	os	envolvidos	neste	sonho,	que	venham	outras	e	
muitas	outras	edições!

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Patrícia Moreira

Apresentação
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O PROJETO A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA 
DA RÁDIO: SUGERINDO PISTAS PEDAGÓGICAS 

PARA O ENTENDIMENTO DO LUGAR
Silvia Letícia Costa Pereira Correia

Tarsis de Carvalho Santos
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1.	Introdução

	 O	 projeto	 da	A	 rádio	 da	Escola	 na	

Escola	 da	 Rádio	 tem	 como	 principal	

objetivo	estudar	o	lugar	a	partir	das	suas	

referências,	marcas,	símbolos	constituída	

pela	presença	e	relação	entre	as	pessoas.	

Assim,	 esse	 trabalho	 visa	 apresentar	 as	

pistas	pedagógicas	que	constitui	o	projeto	

da	Rádio	em	uma	Escola	da	Periferia	de	

Salvador.	A	proposta	da	rádio	escolar	se	

desdobra	 em	 ações	 que	 valorizam	 as	

d iversas 	 fo rmas 	 de 	 produz i r 	 o 	

conhec imento , 	 cons iderando 	 as 	

interações	 grupais	 e	 culturais,	 uma	 vez	

que	 a	 construção	do	 saber	 está	 ligada	 à	

relação	do	sujeito	com	suas	experiências,	

com	a	cultura	e	com	o	mundo.

	 A	 metodologia	 adotada	 baseia-se	 	

na	 aplicabilidade,	 engajamento,	 a	 qual	

pressupõe	 intervenção	 nos	 processos	

educativos	 e	 formativos.	 Nesse	 Sentido,	

dialoga	diretamente	com	os	pressupostos	
da	pesquisa	em	educação,	que	tem	como	
principio	 conceitual	 pensar	 de	 forma	
cientifica	 estratégias	 e	 ações	 que	 vise	 a	
melhoria	 de	 forma	 substancial	 e	
qualitativa	 dos	 processos	 educacionais	
formais	e	não	formais.

_
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2.	Processos	Formativos	e	o	Entendimento	do	Lugar

O	educar	através	da	pesquisa	corrobora	para	o	reencontro	e	reconstituição	do	

sentido	e	do	prazer	de	conhecer.	Nesta	concepção,	a	educação	se	reconstrói,	novos	

conhecimentos	emergem,	(re)significando	o	ato	pedagógico	educativo,	dialogando	no	

âmbito	 formal	 e	 não	 formal.	 Trata-se	 de	 um	 princípio	 formativo	 que	 ressalta	 a	

capacidade	 criativa	 e	 transformativa	 dos	 sujeitos	 (HETKOWSKI,	 PEREIRA,	

NASCIMENTO,	PEREIRA,	2013).	A	parir	desta	ideia,	propomos	uma	forma	diferente	de		

elaboração	 do	material	 didático	 e	 apresentação	 dos	 conteúdos,	 repensando,	 desta	

maneira,	as	formas	de	educação.

Observa-se,	 deste	 modo,	 a	 existência	 de	 certa	 lacuna	 na	 formação	 docente.,	

sendo	que
[...]	o	papel	do	professor	de	dono	do	saber	cristalizado,	de	emissor	de	
informações,	 já	não	encontra	espaço	nesse	modelo	educacional	 [...]	É	
necessário	 um	 professor	 consciente	 das	 transformações	 do	 mundo	
contemporâneo,	na	qual	o	principal	fator	é	a	informação	que,	pode	ser	
“armazenada,	 transportada,	 repassada,	 reproduzida"	 (DEMO,	 2006,	
p.37).

	

A	 partir	 da	 observância	 destas	 lacunas,	 é	 que	 foram	 articulados	 encontros	

formativos	partindo	de	um	conceito	colaborativo	e	participativo,	pois	além	de	contar	

com	a	participação	intensa	das	docentes	nas	decisões	acerca	da	proposta	de	formação,	

adotando	a	ação	de	pensar	outras	estratégias	e	práticas	pedagógicas	à	mobilização	de	

processos	 formativos,	 partindo	 da	 problematização	 e	 contextualização	 do	 lugar	

possibilitando	centelhas	criativas	e	transformativas	ao	ensino	público.	Deste	modo,	

atrelamos	 essas	 experiências	 as	 ações	 do	 Grupo	 Geotecnologias,	 Educação	 e	

Contemporaneidade	(GEOTEC),	da	Universidade	do	Estado	da	Bahia	(UNEB),	ante	a	

sua	implicação	com	a	Rede	Pública	de	Ensino	de	Salvador/BA,	ao	que	corresponde	ao	

uso	das	TIC,	Geotecnologias	enquanto	estratégia	e	prática	pedagógica.	
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Figura 1 - Mosaico das Oficinas e Minicursos
Fonte: Acervo dos autores, 2016.
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Oficinas	 e	 minicursos	 (Figura	 1)	 que	
integraram	 os	 encontros	 formativos	
foram	pautados	nas	seguintes	temáticas:	
mapa	 mental,	 identidade	 cultural,	
história	 oral,	 cartografia,	 maquetes,	
imagens	fotográficas	e	transformações	do	
espaço.	 Ao	 longo	 do	 ano	 letivo,	 as	
p r o f e s s o r a s 	 a p l i c a r am 	 a l g u n s 	
conhecimentos	 adquiridos	 no	 processo	
formativo,	com	seus	alunos.

	 I s to 	 porque 	 o 	 t raba lho 	 de 	

formação/estudo	 proposto	 priorizou	 a	

troca	de	experiências,	não	se	constituindo	

numa	mera	busca	por	materiais	didáticos,	

mas	agregando	o	"pensar	sobre”,	gerando,	

desta	 forma,	o	exercício	da	criticidade	e	

do	 entendimento	 das	 possibilidades	

existentes	 nos	 espaços	 da	 escola,	 no	

bairro	 e	 nos	 potenciais	 elementos	

vivenciados	cotidianamente	pelos	alunos.	

Isto	 implicou	na	 integração	do	processo	

de	ensino	e	aprendizagem	à	reflexão,	pois	

a	 tentativa	 de	 criar	 momentos	 onde	 as	

professoras	 exercitem	 este	 movimento	

pode	modificar	sua	atitude	ante	os	alunos	

na	 compreensão	 dos	 seus	 contextos	

(CORREIA,	2016).

	 A	 partir	 do	 trabalho	 formativo	

desenvolvido,	 construímos	 um	 portfólio	

que	 reúne	 histórias,	 entrevistas,	 entre	
outros,	constituindo-se	em	um	material	
rico	 sobre	 e	 registro	 sistematizado	 das	
ideias,	experiências,	história,	textos	dos	
alunos,	fotos,	entre	outros.
Este	 instrumento,	que	se	constitui	num	
produto	geotecnológico,	pois	possibilita	
o	estudo	do	lugar,	corrobora	e	avança	nas	
discussões	 realizadas	 nos	 Grupos	 de	
Pesquisa	 GEOTEC,	 uma	 vez	 que	
enriquece	 as	 discussões	 realizadas	 no	
Grupo,	 ao	 propor,	 estender	 e	 efetivar	 a	
participação	 dos	 professores	 nas	
questões	 relativas	 ao	 entendimento	 do	
espaço	assim	como	uma	melhor	inserção	
desses	sujeitos	na	Comunidade.
Analisando	esse	contexto,	destacamos	a	
importância	o	projeto	“A	rádio	da	escola	
na 	 esco la 	 da 	 rádio” 	 e 	 as 	 suas 	
potencialidades	na	formação	de	alunos	e	
professores,	 que	 diz	 respeito	 ao	
enriquecimento	 de	 atividades	 práticas,	
potencializando	a	utilização	do	Portfólio	
e	a	construção	das	pistas	pedagógicas	na	
ampliação	de	estratégias	educacionais.
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3.	Considerações	Finais

A	rádio	na	escola	é	uma	possibilidade	de	romper,	mesmo	que	parcialmente,	

com	 o	modelo	 escolar	 tradicional	 que	 limita	 o	 desenvolvimento	 de	 habilidades	

sociais	e	humanas	essenciais	aos	sujeitos	que	vivem	na	sociedade	contemporânea.	É	

o	meio	através	do	qual	o	sujeito	da	escola	se	motiva	a	pesquisar,	autorizando-se	

pesquisador	 e	 assumindo,	 assim,	 um	 papel	 de	 protagonista	 no	 seu	 processo	

formativo.

	 Essa	ideia	converge	para	os	desafios	encontrados	no	exercício	da	docência	não	

podem	 ser	 solucionados	 apenas	 nos	 estudos	 literários,	 mas	 também	 e,	

principalmente,	nos	encontros	de	ideias	ocorridos	entre	profissionais	da	área,	que	

por	sua	vez	suscitam	práticas	inovadoras.	A	criatividade	e	o	senso	intuitivo	são	hoje	

instrumentos	essenciais	para	o	trabalho	docente,	agregado	ao	preparo	técnico	serve	

como	subsídio	que	norteia	as	ações	voltadas	para	a	efetivação	de	uma	prática	efetiva.

11

Figura 2 - Portfólio
Fonte: Correia, 2016.



Aos	educadores	o	que	se	propõe	é	uma	

ruptura	 com	 os	 moldes	 clássicos	 de	

ensinar.	 Instigando	 os	 docentes	 a	 se	

libertarem	 e	 a	 serem	 igualmente	

construtores	de	sua	autonomia.	É	um	

convite	 para	 uma	 reflexão	 sobre	 a	

práxis,	 experimentando,	 tentando	 e	

adotando	 práticas	 adequadas	 a	 cada	

situação,	 reconstruindo	 o	 seu	 ofício,	

adotando	 a	 postura	 de	 pesquisador,	

considerando	 que	 a	 pesquisa	 é	 um	

componente	 intrínseco	 de	 toda	

a p r e n d i z a g e m 	 p r o f u n d a , 	

questionadora,	criativa.
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A HISTÓRIA DA RELIGIÃO DE MATRIZ AFRICANA 
NA VISÃO DA CASA OXUMARÊ/BA

Joana Gabriela Coutinho Soares, Ellen Rebeca, Imaira Santa Rita 
Regis e Tânia Maria Hetkowski
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Representação Orixá, 2017.
Foto:autores

iante	da	identificação	de	uma	grande	Ddiversidade	 de 	 seguimentos 	
religiosos	 presentes	 na	 cidade	 de	

Salvador	 -	 BA,	 é	 que	 se	 faz	 necessário	
investigar	 a	 história	 especificamente	 do	
seguimento	de	matriz	africana,	como	forma	
de	 preservação	 e	 conservação	 desse	
patrimônio	religioso,	uma	vez	que	este	é	um	
dos	 mais	 antigos	 do	 Brasil	 e	 da	 cidade.	
Localizada	 no	 Bairro	 da	 Federação,	
Salvador	-	BA,	a	Casa	Oxumarê	guarda	mais	
de	 200	 anos	 de	 história	 de	 religião	 de	
matriz	africana.	Entretanto,	teve	seu	início	
no	 Recôncavo	 Baiano,	 na	 cidade	 de	
Cachoeira,	 por	 volta	 da	 década	 de	 1810,	
com	 Bàbá	 Tàlábí	 (fundador	 da	 Casa).	 Na	
década	 seguinte	 Tàlábí	 se	 muda	 para	
Salvador,	adquiri	sua	primeira	propriedade	
e	funda	a	família	Òsùmàrè.	Em	1845	a	Casa	
vai	para	o	atual	Bairro	da	Caixa	D'Água	em	
Salvador,	 se	 mudando	 novamente	 1870	
para	a	Rua	da	Lama,	e	somente	em	1905,	
chega	a	sua	atual	localização.	O	seu	registro	
é	datado	do	ano	de	1836,	porém	antes	do	
seu	 registro	 formal	 já	 funcionava	 há	 23	
anos.		
	 	 	 	 	 	A	história	da	Casa	Oxumarê	foi	escrita	
com	a	coragem	de	africanos	e	perpetuada	
com	 a	 abnegação	 daqueles	 que	 jamais	
abandonaram	 suas	 raízes.	 Em	 Salvador	
(Bahia),	se	sucederam	na	liderança	da	Casa	
oito	 gerações	 religiosas	 compromissadas	
com	 os	 Orixás	 e	 com	 a	 humanidade,	
semeando	compaixão,	dignidade,	 respeito	
e	benevolência.

14
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	 	 Foi	 desta	 forma	 que	 a	 Casa	 aqui	

mencionada	 se	 transformou	 em	 um	

importante	patrimônio	cultural	e	histórico,	

não	apenas	de	seus	descendentes,	mas	da	

Bahia	e	do	Brasil.	A	Casa	Oxumarê	possui	

um	 papel	 de	 grande	 relevância	 social	 na	

medida	em	que	a	mesma	desenvolve	curso	

de	 artesanato	 através	 da	 produção	 de	

elementos	 ligados	 a	 religião	 de	 matriz	

africana.	Além	do	curso	de	corte,	costura	e	

bordado	desenvolvidos	através	do	projeto	

Mão	Livre,	voltado	para	a	comunidade	local	

e	adjacências.

							Nesse	sentido	essa	pesquisa	está	sendo	

desenvolvida	com	o	objetivo	de	resgatar	a	

história	 e	 memória	 da	 religião	 de	 matriz	

africana,	como	forma	de	conhecer	a	cultura	

dos	 nossos	 antepassados	 e	 amenizar	 a	

intolerância	 que	 permeia	 na	 sociedade	

brasileira	 em	relação	a	 esta.	O	método	de	

pesquisa	que	foi	utilizado	aqui	é	baseado	na	

exploração	oral.	Entretanto,	primeiramente	

realizou-se	a	pesquisa	documental	através	

de	 sites	 e	 livros	 e	 logo	 após,	 dando	

continuidade,	foi	estabelecido	contato	com	

o	objeto	de	estudo	na	pesquisa	de	campo,	

através	 de	 entrevistas,	 com	 questionários	

pré-definidos,	aos	responsáveis	pela	

15

Altar sincretismo religioso, 2017.
Foto: autores



administração	da	Casa	Oxumarê.	Após	todas	
as	 pesquisas	 e	 entrevistas	 chegamos	 à	
conclusão	 que	 a	 Casa	 Oxumarê	 tem	 uma	
enorme	 importância	 histórica	 para	 a	
sociedade	atual	tanto	local	quanto	nacional,	
pois	 a	 mesma	 guarda,	 através	 da	 sua	
memória,	um	grandioso	legado	da	religião	de	
matriz	africana.

Palavra-chave:	História;	Casa	Oxumarê;	
Religião.

Escultura na sala principal, 2017.
Foto: autores
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Escola Municipal Governador Robertos Santos: 
entraves e possibilidades das tecnologias digitais na 

educação
Anderson Santana da Silva 
 Kátia Soane Santos Araujo
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ivemos	 em	 um	 mundo	 altamente	 tecnológico,	 onde	 os	 aparelhos	 digitais	Vinfluenciam,	modificam	e	em	alguns	casos	determinam	o	andamento	das	vidas	
das	pessoas.	 	De	acordo	com	Araújo	(2015)	as	tecnologias	de	Informação	e	

Comunicação	 –	 TIC	 vem	 recriando	 os	 espaços	 relacionais,	 validando	 processos,	
estruturas	 e	 outras	 formas	 de	 sociabilidade,	 não	 apenas,	 como	 um	 meio	 de	
comunicação,	mas	como	movimento	que	resultou	em	outra	cultura,	cultura	essa	que	
ressignifica	e/ou	reconstrói	os	modelos	de	interações	dos	jovens	com	si,	com	o	outro	e	
com	 o	 meio,	 promovendo	 outra	 forma	 de	 sociabilidade.	 	 Na	 Escola	 Municipal	
Governador	Roberto	Santos,	localizada	no	Bairro	do	Cabula,	Salvador/BA,	o	uso	das	
tecnologias	digitais	na	educação	é	escasso	ou	quiçá	inexistente,	pois	a	escola	não	tem	
recursos	digitais	 	conectados	a	internet	para	incentivar	a	aprendizagem	dos	alunos.	
Entretanto,	em	sala	de	aula	o	uso	dos	smartphones	e	celulares	com	acesso	a	rede	é	
comum,	tanto	por	professores,	quanto	por	alunos,	 todavia	não	há	uma	relação	de	
reciprocidade	 entre	 as	 tecnologias	 digitais	 e	 o	 ensino	 escolar.	 Normalmente,	 os	
professores	proíbem	o	uso	dos	aparelhos,	justificando	que	os	mesmos	atrapalham	o	
andamento	da	aula	e	o	aprendizado.	Afirmam	que	os	jogos,	as	músicas	e	as	redes	
sociais	nada	auxiliam	na	vida	escolar.	Por	outro	lado,	os	alunos	continuam	usando	
como	 forma	 de	 burlar	 o	 sistema	 e	 interagir	 com	 seus	 grupos.	 Nesse	 impasse,	
questiono	se	a	inserção	desses	recursos	nas	aulas	não	seria	uma	boa	estratégia	de	
ensino	e	aprendizagem,	já	que	vivemos	imersos	a	cultura	digital,	independentemente	
ou	não	do	espaço	escolar.

18
Alunos da Educação Básica, 2017
Foto: Kátia Soane
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Alunos da Escola Municipal Governador Roberto Santos, 2017
Foto: Kátia Soane



Dessa	 forma,	como	aluno	de	escola	municipal	de	Salvador	que	vive	dois	universos	
distintos:	1)Interação	por	meio	das	tecnologias	digitais;	e	2)	Proibição	do	uso	desses	
recursos	 em	 sala	 de	 aula,	 questiono:	 As	 Tecnologias	 Digitais	 influenciam	 no	
aprendizado	 dos	 alunos	 da	 Escola	 Municipal	 Governador	 Roberto	 Santos?	 	 Esse	
trabalho	 tem	como	objetivo	 investigar	o	uso	por	meio	das	 tecnologias	digitais,	 na	
Escola	 Governador	 Roberto	 Santos,	 a	 fim	 de	 compreender	 se	 estas	 auxiliam	 ou	
atrapalham	 o	 desenvolvimento	 da	 aprendizagem.	 Este	 trabalho	 encontra-se	 em	
andamento,	entretanto	a	partir	dos	primeiros	dados	coletados	 	já	podemos	destacar	
que	as	TIC	são	importantes	interlocutores	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem	e	
nesse	 sentido	 ele	 deve	 ser	 potencializado	 pelos	 professores	 enquanto	 estratégia	
educacional,	já	que	nós,	sujeitos	da	aprendizagem,	aprendemos	também	a	partir	da	
interação	com	esses	meios	de	informação	e	conhecimento.	Vale	ressaltar	que	o	que	
busco	aqui	não	respostas	definitivas,	quero	compreender	 	se	as	tecnologias	digitais	 	
pode	 ser	 usada	 em	 beneficio	 da	 aprendizagem	 dos	 alunos	 da	 escola	 Municipal	
Governador	Robertos	Santos.	

Palavras-chaves:	Tecnologias	Digitais,	Aprendizagem,	Escola.	
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Rebordando sua história através dos “fios do 

tempo”: Indústria têxtil em Valença-BA

Raíssa Freitas de Jesus, Rosângela Patrícia de Sousa Moreira
e Tânia Maria Hetkowski

Fachada da antiga CVI (atual Companhia 
Valenca Têxtil), 2017.
Foto: Raissa Freitas



o	cenário	histórico	do	Brasil	é	inquestionável	que	a	indústria	exerce	Ngrande	 influencia	 no	 desenvolvimento	 econômico	 e	 estrutural	 nos	
espaços	que	são	instalados.	É	possível	notarmos	que	ela	passou	a	ter	

grande	 influencia	na	 estrutura	urbana	das	 cidades	 ao	 compasso	que	 	 a	mesma	
desenvolvia—se.		Nesse	contexto,	discutiremos	aqui	quatro	indústrias	de	natureza	
têxtil	que	são	símbolos	celebres	na	cidade	de	Valença-BA,	são	elas:	Todos	os	Santos,	
Nossa	Senhora	do	Amparo,	Companhia	Valença	 Industrial	e	Companhia	Valença	 	
Têxtil.	 Fundada	 por	 Antonio	 Pedroso	 de	 Albuquerque,	 Antônio	 Francisco	 de	
Lacerda	e	o	norte-americano	John	Smith	Gilmeré,	as	margens	do	Rio	Una,	surge	em	
1847	a	Fábrica	Todos	os	Santos.	

Área de trabalho da Fachada da antiga CVI 
(atual Companhia Valenca Têxtil), 2017.
Foto: Raíssa Freitas
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	Diante	das	limitações	existente	na	época	
em	várias	fábricas	espalhadas	no	país,	em	
contra	partida	a	esse	cenário	a	Todos	 	os	
Santos	conseguiu	empregar	cerca	de	300	
funcionários	 composta	 em	 grande	 parte	
pela	 	mão	 	de	obra	feminina.	Além	disso,	
“disponibilizava”	casas	e	escolas	para	seus	
funcionários	 fato	 este	 que	 demonstra	 a	
atuação	 da	 fabrica	 no	 campo	 social.	
A l guns 	 anos 	 depo i s , 	 d i an te 	 de 	
problemáticas	 econômicas	 a	 Todos	 os	
Santos	 fecha	 suas	 portas	 e , 	 por	
c o n s e g u i n t e , 	 d e i x o u 	 v á r i o s 	
desempregados	em	condições	precárias.	

Em	 1860	 entra	 em	 atividade	 no	
município	valenciano	a	segunda	fábrica	
de	têxtil	a	nossa	Senhora	do	Amparo.	A	
medida	 de	 desenvolvimento	 das	
fábricas	 foram	 destacados	 por	
maquinismo	para	iluminação	pública	e	
pelo	 abastecimento	 de	 água	 potável,	
contribuição	 essa	 que	 evidenciam	 a	
maneira	 que	 as	 fábricas	 têxtis	
participavam	 do	 desenvolvimento	
urbano	 no	 município	 valenciano	 que,	
por	sua	vez,	 foi	uma	das	primeiras	do	
país	 a	 usufruir	 desses	 mecanismos.	

Área de circulação Fachada da antiga CVI 
(atual Companhia Valenca Têxtil), 2017.

Foto: Raíssa Freitas
]



A	terceira	fábrica	que	bordou	sua	história	de	maneira	distinta	e	singular	na	cidade	de	
Valença	 foi	 a	 CVI	 –	 Companhia	 Valença	 Industrial.	 Uma	 das	 contribuições	 mais	
marcantes	da	fábrica	vinculada	ao	município	foi	a	criação	do	bairro	Vila	Operária	que	
em	 1919	 liderada	 pelo	 engenheiro	 Raul	Malbouisson.	 A	 Vila	 Operária	 possuía	 em	
media	143	casas	com	sistema	de	água	encanada	e	energia	elétrica.	“Atualmente,	ainda	é	
possível	encontramos	descendentes	de	operários	residindo	nas	casas	o	que	demonstra	
o	laço	'fraternal”	entre	o	passado	da	fabrica	com	alguns	moradores.	Ainda	no	século	XX	
ocorre	 mudança	 de	 liderança	 na	 CVI	 que,	 posteriormente,	 passa	 a	 chamar-se:	
Companhia	Valença		Têxtil.Esta,	talvez,	seja	a	última	fabrica	de	um	circulo	que	começou	
há	 dois	 séculos	 atrás	 que	modificou	 e	 	 influenciou	 diversos	 setores	 da	 cidade	 de	
Valença,	podendo-se	destacar	os	setores	sociais,	econômicos	e		urbano.	Durante	varias	
décadas	 essas	 fábricas	 representavam	 “fios”	 de	 refugio	 e	 esperança	 para	 seus	
trabalhadores,	contudo	com	o	passar	dos	anos	o	lugar	que	era	para	alguns	símbolo	de	
alegria,	segundo	relatos,	tornou-se	apenas	um	espaço	de	trabalho	e	acabou	por		perder		
as	relações	“fraternas”	com	a	cidade		de	Valença.	

Palavras-chaves:	Operários.	Indústria	em	Valença.	História.		

Entrada da antiga CVI (atual Companhia 
Valenca Têxtil), 2017.

Foto: Raíssa Freitas
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Colocar	uma	foto

 Rio Una: História e belezas negligenciadas

Maria Rita de Jesus Santos
 Ronsângela Patrícia de Sousa Moreira

 

Cano de esgoto no Rio Una, 2017.
Foto: Maria Rita de Jesus
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rio	Una,	localizado	na	cidade	de	Valença,	sempre	esteve	presente	no	contexto	Ohistórico	 do	 município,	 e	 dessa	 forma	 o	 mesmo	 passou	 a	 ser	 de	 grande	
importância	 para	 a	 cidade,	 tanto	 como	 um	 meio	 de	 subsistência,	 quanto	

economicamente.	Porém	nas	últimas	décadas,	o	Rio	que	ajudou	no	crescimento	da	
cidade,	hoje	está	completamente	poluído	e	desprezado	por	sua	população.	Aquele	Rio	
Una	que	no	passado	era	lugar	de	lazer,	de	aspecto	maravilhoso,	onde	sua	população	
tinha	 total	 liberdade	para	buscar	sustento,	hoje	vive	dias	de	desprezo	a	mercê	do	
despejo	do	esgotamento	de	toda	a	região,	visto	apenas	como	mais	um	Rio	poluído	do	
baixo	sul	da	Bahia,	pouco	utilizado	para	as	atividades	na	área	de	aquicultura,	justo	por	
conta	de	sua	decadente	condição,	sendo	mais	direcionado	como	acesso	de	via	modal	
de	transporte	marítimo-fluvial	para	as	ilhas	da	região	como	a	de	Tinharé,	onde	se	
localiza	 o	povoado	Morro	de	 São	Paulo,	 como	 também	para	 ilha	de	Boipeba.	Nos	
aspectos	metodológicos,	este	trabalho	teve	como	tripé:	a	construção	de	um	acervo	a	
partir	 de	 materiais	 bibliográficos,	 sobretudo,	 os	 disponibilizados	 na	 Câmara	
Municipal	de	Valença;	a	realização	de	entrevistas	com	moradores	antigos	que	moram	
às	margens	do	Rio	Una,	e	finalmente,	registro	e	coleta	de	imagens	que	possibilitaram	a	
percepção	e	real	constatação	do	aspecto	de	degradação	vivido	ao	longo	dos	anos	por	
nosso	objeto	central	de	investigação.

Exemplo de lixo no rio, 2017.
Foto: Maria Rita de Jesus



Ao	 final,	 pudemos	 concluir	 que	 os	
principais	 motivos	 que	 ocasionaram	 a	
depreciação	 do	 rio,	 permeiam	 entre	 a	
destinação	 do	 esgoto	 para	 ele,	 bem	
como	 a	 diminuição	 de	 suas	 margens	
para	construção	do	calçamento	da	orla.	
Contudo,	embora	trazendo	uma	imagem	
geralmente	 negativa,	 esta	 não	 era	 a	
única	presente,	fazendo	com	que	alguns	
moradores	 passassem	 a	 se	 preocupar	
com	a	 situação	 atual,	 desejando	 voltar	
ao	período	em	que	o	rio	tinha	não	só	um	
valor	econômico	e	sim	um	valor	de	ainda	
mais	 pertencimento	 da	 parte	 dos	
moradores.	 No	 decorrer	 da	 pesquisa

	esteve	visível	o	sentimento	investido		ao	
rio	 Una,	 principalmente	 na	 visão	
adquirida	 dos	 filhos	 dos	 trabalhadores	
da	 fábrica,	hoje	pais	e	mães	de	 família,	
que	 passam	 de	 geração	 a	 geração	 as	
lembranças	 vindas	 daquela	 época	 em	
que	o	rio	era	limpo	e	bem	visto	por	todos.	
Hoje	é	possível	compreender	que	rio	tem	
uma	 grande	 importância	 para	 a	
população	da	cidade	de	Valença,	sendo	
necessária	uma	visão	de	política	pública	
de	 dedicação	 a	 ele,	 com	 ações	 que	
envolvam	 a	 gestão	 municipal,	 seus	
órgãos	 correlacionados	 ao	 meio	
ambiente,	 bem	 como,	 a	 população	 em	

Canoas na margem do rio, 2017.
Foto: Maria Rita de Jesus
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Dique do Tororó
Salvador-BA

Foto: Camila Miranda

22

geral,		que	vive	e	percebe	o	Rio	Una	para	além	de	uma	simples	correnteza,	mas	como	
uma	 peça	 fundamental	 para	 sustentabilidade	 para	 toda	 uma	 cidade.	 	

Palavras	chaves:	Poluição	das	águas.	Rio	Una.	Valorização.

Jornais, plásticos e outros detritos no rio, 2017.
Foto: Maria Rita de Jesus
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Fachada da UNEB, 2017
Foto: Tawan Cadete

A Universidade do Estado da Bahia para além do 
academicismo

Tawan cadete e Kátia Soane Santos Araújo
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	Universidade	do	Estado	da	Bahia	-	AUNEB	é	uma	instituição	pública	de	
ensino	superior,	fundada	em	1983	e	

mantida	 pelo	 governo	 do	 Estado	 por	
intermédio	 da	 Secretária	 da	 Educação.	
Presente	em	todas	as	regiões	da	Bahia,	a	
UNEB	 oferece	 atualmente	 mais	 de	 150	
opções	 de	 cursos	 e	 habilitações	 na	
modalidade	presencial	e	a	distância	entre	
os	 24	 Campus.	 A	 UNEB	 é	 a	 maior	
instituição	de	ensino	superior	estadual	das	
regiões	Norte	Nordeste	e	Centro-Oeste	do	
Brasil.	 No	 Campus	 I,	 de	 Salvador,	 a	
universidade	oferece	 cursos	das	Ciências	
da	 Vida,	 Ciências	 exata,	 e	 Ciências	
Humanas.	 Apesar	 de	 entendermos	 o	
espaço	 da	 universidade	 como	meio	 para	
produção	 acadêmica	 e 	 científ ica , 	
observamos	que	esse	espaço	educacional	
também	 é	 ocupado	 para	 outros	 fins.	 Um	
breve	olhar	na	paisagem	local	do	Campus	I	
observa-se	que	pessoas	das	mais	variadas	
idades 	 usu f ruem	 da 	 ca lmar ia 	 e 	
tranquilidade	 que	 este	 local	 oferece.	
Espaço	esse,	composto	por	um	posto	saúde	
e	3	quadras	de	esportes	e	uma	grande	área	
verde,	convite	para	muitos	exercitarem	e	
transgredirem	 as	 normais	 de	 espaço	
acadêmico.		

Caminhos da UNEB, 2017
Foto: Tawan Cadete
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 UNEB, 2017
Foto: Tawan Cadete
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No	bairro	do	Cabula,	Salvador/BA,	local	onde	a	universidade	está	alocada,	a	UNEB	é	o	único	espaço	
verde	 e	 aberto,	 onde	 várias	 pessoas	 frequentam	 não	 só	 com	 objetivo	 de	 estudar.	 Sabendo	 da	
importância	desse	lugar	para	a	comunidade	dessa	região	ressalto	o	seguinte	questionamento:	Qual	a	
relação	estabelecida	entre	a	comunidade	social	e	a	Universidade	do	Estado	da	Bahia	para	além	do	
academicismo?	 	O	nosso	objetivo	para	essa	pesquisa	é	 investigar	a	 relação	estabelecida	entre	a	
comunidade	social	e	a	Universidade	do	Estado	da	Bahia	para	além	do	academicismo,	pois	é	notório	
perceber	 que	 a	 relação	 social	 da	 comunidade	 com	a	UNEB	não	 está	 ligada,	 apenas,	 a	 formação	
acadêmica	de	 seus	 estudantes,	 uma	vez	que	 crianças	de	diferentes	 faixas	 etárias	utilizam	esses	
espaços	 para	 brincadeiras	 ao	 ar	 livre,	 pipas,	 pega-pega,	 entre	 outras;	 jovens	 perambulam	 em	
pequenos	 e	 grandes	 grupos,	 refugiando-se	 da	 zoeira	 dos	 espaços	 circunvizinhos	 ou	 até	mesmo	
produzido	outras	zoeiras	(papos,	música,	paqueras)		nos	limites	educacional	universitário;	adultos	–	
homens	 e	 mulheres	 usufruem	 dos	 diversos	 serviços	 promovidos	 para	 a	 população	 (psicólogo,	
brinquedoteca,	nutricionista,	entre	outros)	 ;	e	 idosos	exploram	o	espaço	por	meio	de	diferentes	
atividades	ocupacionais,	envolvendo	 	atividades	físicas	e	recreativas,	validando	o	prazer	de	viver	a	
“melhor	idade”.	Por	essas	e	outras	percepções	que	nos	leva	a	questionar	a	relação	estabelecida	entres	
a	comunidade	e	a	intuição	para	além	dos	moldes	acadêmicos	como	é	proposto	em	sua	representação	
enquanto	Universidade.	
Palavras-	Chaves:		UNEB,	Academicismo,	Espaço	

Caminhos da UNEB, 2017
Foto: Tawan Cadete



Sebo - Um centro cultural esquecido

Marcel de Araújo Santos Souza, Marcos Antonio Morais Ferreira e 
Esmeralda Barbosa Cravançola

Espaço do acervo, 2017.
Foto: autores
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	 palavra	 sebo	 vem	 sendo	 tão	Aesquecida	 quanto	 o	 uso	 deste	
espaço.	 O	 sebo	 é	 um	 local	 onde	

ocorre	compra	ou	troca	de	livros,	em	sua	
maioria	usados,	mas,	infelizmente,	estes	
vêm	 sendo	 desvalorizados	 pela 	
sociedade	atual,	consumista	e	altamente	
influenciada	pelo	lema	do	“novo	melhor	
que	 o	 usado”.	 Os	 sebos	 são	 grandes	
acervos	de	cultura,	com	preços	acessíveis	
e	 em	 decadência	 constante	 com	 o	
advento	 dos	 e-books	 e	 compras	 pela	
internet,	 o	 que	 podemos	 considerar	
fatores	 responsáveis	 de	 uma	 possível	
crise	extrema	dos	sebos	e	até	de	parte	da	
cultura	 brasileira.	 Atualmente,	 as	
pesquisas	 rasas	 e	 sem	 vida,	 feitas	 pela	
internet , 	 assim	 como	 os	 preços	
exorbitantes	dos	livros	em	vitrines,	que	
não	 assustam	 os	 consumidores,	 estão	
tomando	 conta	 da	 nossa	 cultura.	 A	
internet	 até	 está	 tentando	 ajudar	 os	
sebistas	 a	 melhorarem	 suas	 vidas	 e	
emergirem	no	mundo	de	tecnologias	em	
que	 vivemos,	 com	 sites	 de	 venda	 e	
compra	 de	 livros	 usados,	mas	 não	 está	
sendo	suficiente,	já	que	qualquer	usuário	
pode	anunciar	seus	livros	para	a	venda	e,	
com	a	possibilidade	de	receber	estes	em	
casa,	 o	 hábito	 de	 ir	 ao	 sebo	 está	 se	



perdendo	 ao	 longo	 dos	 anos.	 Os	 sebos	
não	 são	 apenas	 livrarias	 mais	 baratas,	
eles	são	centro	histórico,	social	e	cultural.	
Os	livros	de	livraria	contam	histórias,	já	
os	livros	vendidos	nos	sebos	fazem	parte	
da	 história,	 afinal,	 eles	 passaram	 por	
diversas	mãos	 até	 chegar	 ali.	 Livros	 do	
século	XVII,	 quadrinhos	 raros,	 livros	de	
idiomas	que	vão	do	inglês	ao	esperanto,	
tudo	pode	ser	encontrado	em	um	sebo,	
mais	próximo	do	que	se	possa	imaginar.	
Levando	 em	 conta	 a	 nossa	 capital,	 os	
sebos	 têm	 tremenda	 importância	 em	
áreas	como	a	Barra,	Pituba	e	Comércio.	O	
primeiro	sebo	do	Brasil,	com	o	uso	literal	
da	palavra,	se	situa	em	Salvador	e	existe	
até	hoje	no	bairro	do	Comércio.	O	 sebo	
Farol	 dos	 livros,	 situado	 na	 Barra,	 se	
tornou	 um	 centro	 de	 encontro	 cultural	
entre	poetas	de	fins	de	semana,	músicos	
que	 vivem	 no	 anonimato	 e	 grandes	
pintores	amadores,	tudo	isso	ao	som	de	
um	grupo	de	chorinho	e	um	bom	prato	de	
massa.	 O	 sebo	 da	 Pituba	 é	 um	 tesouro	
histórico,	 com	 obras	 de	 Platão	 em	 seu	
acervo	 e	 manuscritos	 que	 datam	 do	
século	XVIII,	que	auxiliam	nas	pesquisas	
históricas	 e	 até	mesmo	 geográficas	 dos	
moradores.	 Não	 há	 dúvidas	 de	 que	 os	
sebos	devem	ser	preservados,	que	o	ato	



	que	o	ato	de	sair	de	casa	para	gastar	um	
tempo	 procurando	 um	 livro	 em	meio	 a	
uma	 estante	 cheia	 deles	 deve	 ser	
resgatado,	portanto,	o	trabalho	por	mim	
apresentado	 se	 utiliza	 de	 depoimentos,	
fotos	e	pesquisas	para	incentivar	o	povo	
soteropolitano	a	voltar	aos	seus	sebos	e	
perceber	 a	 representação	 cultural	 que	
eles	simbolizam	para	a	nossa	sociedade,	
podendo	 trazer	 de	 volta	 grande	
circulação	produtiva	financeira	e	cultural	
à	cidade.

Palavras	Chave:	Sebos;	Cultura;	História
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O Minecraft como ferramenta de 
ensino-aprendizagem

Gabriela Lima Figueiredo, Luana Passos Araújo, Mariana Mendes Lima, 
Marcos Antonio Morais Ferreira e Esmeralda Barbosa Cravançola.

o	pensar	sobre	o	significado	da	palavra	“lugar”,	diversas	ideias	se	apropriam	Ada	mente	e	um	leque	de	significados	toma	forma.	O	lugar	onde	vivo,	meu	lugar	
no	mundo,	bairros,	países,	um	continente.	Na	geografia,	o	lugar	é	tido	como	

uma	 porção	 do	 espaço	 geográfico	 dotado	 de	 significados	 extremamente	
importantes	-	por	estarem	intrínsecos	ao	ser	-	constituindo,	assim,	uma	parte	de	
suas	 memórias,	 suas	 lembranças.	 Milton	 Santos	 já	 dizia:	 “Cada	 lugar	 é,	 à	 sua	
maneira,	o	mundo”.	Essa	frase	adquire	o	devido	sentido	quando	se	propõe	o	estudo	
do	 ambiente	 cotidiano	 do	 indivíduo,	 o	 qual	 carrega	 em	 si	 fatos	 diários	 que	
contribuem	 para	 a	 formação	 do	 ser.	 A	 proposta	 deste	 trabalho	 é	 mostrar	 a	
importância	 da	 tecnologia	 para	 o	 estudo	 e	 representação	 do	 lugar,	 de	 forma	 a	
auxiliar	na	compreensão	do	ambiente	e	integrá-lo	ao	indivíduo,	transformando	suas	
impressões	em	sensações	únicas.	O	objeto	 representado	 foi	o	Colégio	Militar	de	
Salvador,	 localizado	 no	 bairro	 da	 Pituba,	 lugar	 de	 convívio	 diário	 de	
aproximadamente	800	estudantes;	e	a	ferramenta	utilizada	foi	o	jogo	Minecraft,	que	
possibilitou,	de	forma	fácil	e	sintetizada,	materializar	valores	e	competências.	Este	
jogo	constitui-se	de	um	espaço	virtual	em	que	o	jogador	explora	o	ambiente	onde	se	
encontra,	a	fim	de	adaptar-se	ao	lugar	em	que	vive,	usufruindo	das	mais	diversas	
ferramentas	que	lhe	são	proporcionadas.
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O	jogo	possui	a	característica	de	mapa	aberto,	possibilitando	o	desbravamento	de	uma	
infinita	área	pelo	jogador.	Por	ser	uma	experiência	vivida	em	primeira	pessoa	e	haver	a	
interação	com	o	ambiente,	o	jogo	transmite	a	sensação	de	mundo	real.	É	importante	o	
destaque	à	validade	do	jogo	quanto	ao	trabalho	com	disciplinas	como	História	-	a	partir	
do	momento	que	retrata	as	primeiras	civilizações,	o	sedentarismo	e	o	nomadismo	-	e	
Geografia	–	já	que	os	elementos	com	os	quais	se	trabalham	são	a	altitude,	orientação	
espacial,	 uso	 da	 bússola	 e	 o	 urbanismo.	 Há,	 nos	 dias	 de	 hoje,	 um	 distanciamento,	
quanto	à	utilização	de	ferramentas	tecnológicas	na	sala	de	aula.	Todavia,	estas	podem	
ser	utilizadas	de	forma	a	complementar	os	métodos	de	ensino.	Percebeu-se	que,	ao	
agregar	 a	 tecnologia	 ao	 trabalho,	 os	 estudantes	puderam	entender	e	 compreender	
melhor	 o	 que	 foi	 proposto,	 ampliando,	 assim,	 o	 conhecimento,	 através	 da	
representação	da	ideia.

Fachada do Colégio Militar de Salvador, 2017.
foto: autores



	Além	disso,	o	jogo	estimula	e	possibilita	a	colaboração,	o	trabalho	e	o	pensamento	
coletivo	(já	que	duas	ou	mais	pessoas	podem	jogar	juntas);	envolve	diversas	matérias	
e	 cria	 a	 possibilidade	 de	 explorar	 o	 espaço,	 o	 lugar	 construído	 pelo	 indivíduo.	 A	
tecnologia,	aplicada	em	sala	de	aula,	pode	causar	um	impacto	positivo,	quando	o	que	
se	quer	é	fazer	o	diferencial:	chamar	a	atenção	do	público	jovem	para	determinado	
assunto	e	convencer	o	público	adulto	da	utilidade	da	tecnologia	(neste	caso,	do	jogo)	
para	a	vida	contemporânea.		

Palavras-Chave:	Ensino;	Tecnologias;	Minecraft	

Representação gráfica, 2017
Foto: autores
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Pesquisadores do Projeto da Rádio IFBA - Valença
XII INTERCULTE, Salvador, 2017
Foto: Patrícia Moreira



Rosangela	Patrícia	de	Sousa	Moreira
IFBA	-	Valença

Kátia	Soane	dos	S.	Araújo	
	Escola	Municipal	Gov.	Roberto	Santos	-	Salvador

Marcos	Antônio	Morais	Ferreira	
Colégio	Militar	de	Salvador
Imaira	Santa	Rita	Regis			

Colégio	da	Polícia	Militar	da	Bahia	/	Unidade	Lobato	

Pesquisadores	do	Projeto	da	Rádio	e	
	Orientadores	presentes	nesta	edição

Tânia	Maria	Hetkowski
UNEB

Líder	do	GEOTEC	e	Coord.	Geral	do	Projeto	
A	Rádio	da	Escola	na	Escola	da	Rádio

þ

²



INSTITUTO FEDERAL

Campus Valença
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